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నుందు మూట 

జిడు కృషమూ రి గారి గురించి చదవడం, వినడమే 
(అ ౯ ది 

కాని ఆయన్ని చూడలేదు. ఆయన మదాసు వచ్చారని 

తెలిసి, వెళ్ళాను, 

దట్టంగా అల్లుకున్న పచ్చని చెట్టమధ్య, సూర్యా సమయ 

అరుణకాంతి వెలుగునీడల్లో, సామాన్యంగా అమర్చ బడిన చిన్న 

వెదిక మీదకు, ప్రకటించిన సమయానికి క్షణం ఆలస్యం 

కాకుండా నెన్ము దిగా, మౌనంగా వచ్చారు కృష్ణమూ ర్థిగారు. 

ఆయన రాకకోసం ఆశతో, ఆతృతతో నిశ్శబంగా ఎదురు 

చూస్తున్న [శొతలకు, చిరునవ్వుతో పతినమసారం చేసి, 

పద్మా సనంలో నిటారుగా కూర్చు న్నారు. అ చిరునవ్వే, అయన్ని 

సర్వమానవాళికి సన్ని హితుల్ని చేసింది అనుకుంటాను. 

కృష్ణమూ ర్తిగారిని చూడగానే, నా సర్వేం|దియాలు 

ఒక్కసారిగా [పకంపించాయి. అపురూపమైన ఓ దివ్యకాంతి, 

క కృష్ణమూ ర్థ్రి రూపం" ధరించింది అనిపించింది. ఆయన, ఈ 

భూమికి చెందిన మామూలు మనిషిగా నాకు తోచలేదు. అప్పుడే 

నేలకు రాలిన పున్నాగ పువ్వం౦త స్వచ్చంగా సహజంగా పున్నా 

రాయన. అప్పటివరకు నేను అటువంటి అందమైన వ్య కక్షిని 

చూడలేదు. [కమంగా నా దృష, కేం దీకృత మైంది. ఓ క్షణం 

“నేను” ఏమీ మిగలకుండాపోయినట్లు అనిపించింది. 
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వరదలాంటి చురుకైన చూపులతో ఆయన అందర్ని, 

అన్నింటినీ సూటిగా, _పీమగా చూశారు. పతి ఒకురూ అయన 

తమనే చూస్తున్నా రనుకున్నారు. ఆ చూపు _ అక్కడ చేరిన మా 

అందరి ఆంత ర్యాల్ని శిదిస్తున్నట్టు, ప్ మహాజ్వాల మా మధ్యకు 

వచ్చి, చొర బడ్డట్లు, ఓ జలపాతం మా మీదకు దూకుతున్న ట్లుంది. 

మరుక్షణంలో ఆ చూపు, అగాధాల్ని అన్వెషిస్తున్నట్లు తీ వంగా 

నిలిచేప్పటికి నా మాదిరిగా అందరి మనసులూ నిశ్చ లమైనట్లు 

నాకు తోచింది. అంతలోనే ఆ చూపు, దిగంతాలు దాటి, వి స్టరిం 

చింది. కాని, ఆ చూపులోని (పమ, దయ, అందం వర్ణనాతీతం. 

ఆయన రూపం, అక్కడ చేరిన వారందర్నీ ఆకర్షించి, 

ఆకట్టుకుని, ఆనందపార వశ్యుల్ని చేసింది. ఆయన తన ఉనికితో, 

ఆ (పదెశాన్ని మరింత సౌందర్య వంతం చేశారు. ఆ క్షణంలో ఆ 

ఆవరణ అంతటా ఒక వింత వాతావరణం అలుముకుంది. ఒక్కరూ 

కదలరు, కనీసం కన్నుతిప్పరు. అందరూ అంత నిశ్శబంగా, 

నిశ్చలంగా కూర్చున్నారు. పైన నీలాకాశం. చుట్టూ పచ్చని 

చెట్లు. అప్పుడప్పుడూ అరుచుకుంటూ ఆకాశంలో అడంగా ఎగిరి 

పోయె పక్షులు. అన్నింటి మధ్యా ఓ కృష్ణమూర్తి ఆ దృశ్యం 

నాకు పురాణగాధల్ని జ్ఞ పికి తెచ్చింది. ఆయన్ని అట్లా చూడ్డం, 

ఒక అసాధారణమైన దృశ్యం; అనుభవం కూడా. 

ఆయన ఏ విధమైనటువంటి సాం [ప్రదాయక సంబోధనా 

చేయకుండా, సరాసరి ఉపన్యాసం |పారంభించారు. ఆయన 

కంఠస్వరం వ దృఢం, స్వచ్చం, నిర్దుష్టం, మధురం, శాంత 

పూరితం. |శోతల దృష్టిని తన వై పుకు తిప్పుకునేందుకో, వారు 

తనను డోదగా, నిజంగా వినేందుకో, ఆ క్షణంలో వారిలో ఆంత 

రంగిక పరిణామం, పరివ ర్హన కలిగించేందుకో ఒక్కొసారి చెప్పిందే. 

మళ్ళా చెప్పెవారు. అప్పటి వరకు అందరి మనసుల్లో ఏర్పడి 

డి 



వున్న దాన్నంతటినీ పునాదులతో సహా కూల్చి, నేల మట్టం చేసి, 

ఆశిధిలాలలోంచి నమ్మ దిగా బలీయంగా ఒక మహా నిర్మాణం 

ఆరంభించారు. 

ఆయన మాటలు కొన్ని కరినంగా బాధాకరంగావున్నా, 

అయన కళ్ళల్లో కరుణ, (పేమ, దయ, నమత కనుపించాయి. 

ఉపన్యాసమంతా అందమైన చిన్నచిన్న ఇంగ్లిషు మాటల్నే ఉప 

యోగించారు. ఆ మాటల్లో మాధుర్యం, భావంలో స్పష్టత, అర్షంలో 
గంభీరత హృదయాన్ని సూటిగా తాకే వాడీ, వేడీ వున్నాయి. ఆ 

సమయంలో ఆయనలొంచి నిత్య జీవిత సత్యాలు, సమస్యలు, 

అంతులేని ఆలోచనలూ ధారావాహినిగా వెలువడ్డాయి-పువ్వు లోంచి 

పరిమళం, చం [దునిలోంచి చల్లదనం, గాలిలోంచి మార్టవం 

వెలువడినట్లు. సమస్యా పరిష్టారమనే యా తలో, ఆయన తనతో 

పాటు [శోతలందర్ని వెంట తీసుకుపోయారు, 

ఆ విధంగా కృష్ణమూ రి రి గంట సేపు మాట్లాడి, గతల 

హృదయాల్లో పూ ర్తి వికాసం కలిగించారనిపించింది. ఆయన 

వాణి, [గతల హృదయ కుహరాల్లో వెలుగురెేకల్ని విరియించింది. 

ఉపన్యాసం ముగించేముండు అనేక కోణాలనుంచి, ఆయన 

అసలు సమస్యకు వచ్చారు. ఆయనలో అవొక (ప్రతిభ. ఆ కొద్ది 

పట్లో [ శోతలకు బహుముఖ ౦ గా ఎరుక వి స్పృతమైంది. 

ఉపన్యాసం పూర్తి అయ్యొప్పటికి, తన చుట్టూ వున్న దాన్నంతా, 

నూతన దివ్యస్వ రూపంగా మార్చా రు, 

హం 1 

ఉపన్యాసం పూర్తయింది. ఆయన కొన్ని క్షణాలు వేదిక 

కుద నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నారు. సంపూర్ణ అవగాహనతో [శొతలు 

ఆయనకు నిశ్శ బ్ర్దంగా స్వాగతం చెప్పినట్లె, విడ్కోలూ ఇచ్చా రు. 



ఆరోజు కృష్ణమూ ర్థిగారి ఉపన్యాసం విన్నవారి అనుభూతి 

ఏమిటో నాకు తెలియదుగాని, నేను మాతం నిలువెల్లా కదిలి 

పోయాను. ఓదివ్యశ క్తి నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని వూపేసినట్టూ. నా 

ఆలోచనావిధానమంతా త ల కిందులై నబట్లూ, నిత్య జీవిత 

సత్యాలు పెనుతుఫాను లాగ నా మ్దకు పచ్చి, నా గతాన్నంతా 

పూర్తిగా ఊడ్బెసినట్లూ అనిపించింది. ఆయన ఒక అదం 

మాదిరిగా తోచారు. అందు నా జీవితం (పతిబింబించింది. అజ్ఞా 

నంలో మరుగుపడివున్న నా గతమంతా, ఆయన సమక్షంలో 

ఆకారం తీసుకుని, మేలని బైట పడిందనిపించింది. జీవితంలో 

మొట్టమొదటిసారిగా మం తింపబడ్డట్లు అయ్యాను. ఆయన 

[ప్రతిమాట నా అంతరాంతరంలోకి చొచ్చుకు పోయి, నా 

మనసును తృ పపరచి, నా హృదయాన్ని శాంత పరచింది. 

అక్షణాన నాలో కలిగిన సంశల్చ స్వరూప మె, మి ముందున్న 

ఈ పుస్తకం. 

దివ్యజ్ఞాన సమాజంతో గాని, జిడ్డు కృష్ణమూ రి అనుచరు 

లతో గాని, వారి పారకులతో గాని నాకు ఎటువంటి పరిచయం, 

సంబంధం లేదు. కాని, కృష్ణమూర్తిని చదివి, ఒకసారి చూసి నా 

బుద్దికి ఊహకు, అవగాహనకు తోచినంత మేరకు, సేకరించిన 

సమాచారంతో, ఈ (గంధాన్ని తయారు చేశాను. ఈ (గంధ 

రచనకు కావలసిన సమాచారాన్ని కృష్టమూ రిక సన్నిహితులైన 

మెరీ లూట్యన్స్, పుపుల్ జయకరి ల |గంధాలనుంచీ, ఆయన 

రచనల_ఉపనా్యసాల, చర్చ లనుంచి, ఆయన గురించి వెలువడిన 

ఇంకా అనేక [గంధాలనుంచి, ప కికలనుంచి సేకరించాను. 

బది కృష్ణమూ రి జీవిత చరి (త. జ్వాజ్వ ల్యమానమైన 

ఆయన జివితానికి సంబంధించిన అనేక సంగతులను, సంఘటన 

4 



లను, సందర్భాలను వీలై నంతవరకు తీసుకుని, వాటిని నా 

సంస్కార, స్వభావ, శ క్రిసామర్హ్యాల మేరకు ఈ [గంధంగా 

తయారు చేశాను. 

ఇది మామూలు జీవితచరిత్ర కాదు. ఒక అసాధారణమైన 

కథ, కృష్ణమూ ర్థి ఏవిధంగా వికాసం చెందింది ఇందులో కొంత 

వరకు రూపొందించబడింది. ఆయన పడిన కష్టైలు, బాధలు, 

యాతనలు, సంశయాలు, సంతోషాలూ, ఆయన పెరిగిన 

పీరు, వ్యక్తిగత సంబంధాలూ, ఆధ్యాత్మిక సాధనలూ; 

అభివృద్ది మేల్కోవడం ; అన్ని సంవత్స రాలలోనూ శారీర 

కంగా ఆయన పడిన బాధలూ, వాటి అన్నింటిమభ్యా నిలబడి, 

ఆయన తనని తాను తెలుసుకోవడం _ అన్నీ _ అంతా ఈ 

[గంధంలో చాలా వరకు వ్యక్త పరచబడ్డాయి. 

(పతి మహాత్ముని చుట్టూవుండే చరి (లె, కృష్ణమూ ర్థి చుట్టూ 

వుంది. కాని, కాలం మాతం ఫీన్నం. కనుక కొన్ని సంగతులు 

సంఘటనలు, సందర్భాలు, విషయాలు తక్కినవారి జీవిత 

చరి|తలకు భిన్నంగా వుండవచ్చు. ఆయన జీవితం చాలావరకు 

మరుగుపడి, ఎందరికో తెలియకుండా చేసిందీ కృష్ణమూ రే: 

4 నేను చెప్పేదేదో అది మరింత తికమకగా చెప్పివుంటే, ఇంకా 

ఎక్కువమంది నన్ను అనుసరించేవారు, ” అన్నారు కృష్టాజీ 

ఒకసారి. కృష్ణమూర్తి ఉపయోగించే కొన్ని ఇంగ్లిషు మాటలు 
Awareness, Aloneness, Death, Desre, Freedom, God, 

Happpiness, Meditation, Pleasure, Reality, Truih, Time, 

what 15 — వాటికి సరెన అర్దాలు, బక్క ఆయన నిఘంటువు 

లోనే దొరుకుతాయి. అందుచేత ఈ పు స్పకంలోని పదాల 

పొందిక, విషయసమన్వ యం, భావ|పకటన పారకులే నిర్ణ 

యించుకో గలరు. 



ఈ [గంథంలో ఉదహరించబడిన వ్య క్తులేకాక, ఇంకా 

ఎందరో, వారందరూ కృష్ణమూ రికి చేసిన సేవలు, సహాయాలు, 

అయన్ని (ప్రపంచానికి తెలియపరచడానికి వారు చేసిన [పయ 

త్నాలు, |పచారాలు _ వారందరి పేర్లూ ఇందులో ఉదహరించ 

బడలేదు. అలాగే ఈ గంధరచనకు కావలసిన సమాచారాన్ని 

నేను అనేకమందినుంచి తీసుకున్నా నెకాని, వారి పేర్లు ఇందులో 

ఉదహరించలేదు. వారందరికి నాహృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు 

ఈ పు స్రకంద్వారా తెలియబేసుకుంటున్నాను. 

ఈయత్నంలో నెను ఏశత సహ (సౌంశ మైనా కృష్టమూ రిని 

న్య క్రపరిప్రే ఆ సంగతి పాఠకులు కూడా అంగీకరిస్తే, నా కృషి 

ఫలించిందని సంతోషిసాను, 



సరిచయు 0 

ఈ తరంలో చాలామందికి దివ్యజ్ఞాన సమాజం గురించి 

కాని ఆ సంస్థ వ్యవస్థాపకులై న భావట్స్క్, ఆల్కాట్ గురించి 

కాని, ఆ సమాజ పోషకులై న అనీబిసెంట్, లెడ్బీటర్ గురించి 
కాని పూర్తిగా, వివరంగా తెలియకపోవచ్చు. కాని ఆ సమాజం 

కీసుకొచి న జిడు క+షమూ రి మాతం, ఈనాడు [ప్రపంచంలొ 
చ డ లణా ది 

కొందరు మేధావులకు ఆలోచనా కేం దంగా నిలిచాడు. ఆయన 

అతి గంవీరమైన, గూఢమైన ఆలోచనావరుడుగా, బోధకుడుగా 

ఆధ్యాత్మిక గురువులలో, మిహామేధావులలో ఒకరుగా పరిగణింప 

బడుతున్నారీనాడు. 

కృష్టమూరి జీవితం, ఈ శతాబ్రారంభంలో (ప్రారంభమైన 

గాధ. అది పురాణ, ఇతిహాస కధలవంటి కధ కాదు. అధునాతన 

మైన ఒక సంగతి. అందమైన ఓ జీవిత గాథ. తెరవెనక వుండి 

మహాత్ములు అడించిన మహానాటక మది. ఆ గాధ రెండు 

భాగాలు చే స్తే, ఒకటి _ కృష్ణమూర్హిని దివ్యజ్ఞాన సమాజ 
అధ్యక్షురాలై స అనీబిసెంట్ తన చేతుల్లోకి తీసుకుని, అతనే 

రాబోయే జగద్దురువనీ, తిరిగి వస్తానన్న ఏసు వభువనీ, బుద్దుని, 
కృష్ణుని అవతారమనీ ప్రపంచమంతా తిరిగి ఆమె |పచారం 

చేయడం. రెండవది _ అనీబిసెంట్ చెపుతున్న వన్నీ సత్యం 
కావనీ, తాను అందరి వంటి వానినేననీ, సత్యం మినహా తక్కిన 

వన్ని అర్ధం లెని సంగతులనీ, కృష్ణమూ రి చెప్పడం. ఈ రెండు 

విషయాల వల్ల కృష్టమూ రి జీవితం మరింత ఆస_క్తీకరం, 

అద్భుతం అయింది, 



సమాజ పర్యవేక్షణలో కృష్ణమూ | పరిస్టితి వేరు. పపంచసంస్లకు 

సర్వా ధికారిగా వున్న కృష్ణమూ రి సంగకివెరు. తిరిగి వసానన్న 

ఏసు క్రీస్తుగా, జగద్దురువుగాా (వవ క్టగా [ప్రచారం చేయబడి 

అనేక చోట్లనుంచి ఆహ్వానాలు అందుకుని, వెళ్ళిన |ప్రడిచోటా 

సత్యాన్ని, _పమను పబోదించిన కృష్ణమూ విషయం వెరు. 

బాల్యంలో కృషమూ రి సితి వెరు. అడయార్ దివ్యజ్ఞాన 
జి (0 ay 

కృష్ణమూ రి ఎంతో జీవితానుభవాన్ని పొంది, విశాలంగా 

ఎదగడానికి, నమ్మి నదాన్ని ఆచరించడానికి, తనచుట్లూవున్న 

దానిమీద తిరుగుబాటు చేయడానికీ అనేక కష్టాలు బాధలు, 

యాతనలు పడ్డాడు. చివరికి తాను మేల్కొని, అనీబిసెంట్ 

ఆశల్ని, ఆశయాల్ని, ఆదర్శాల్ని, [ప్రయత్నాల్ని టర్ కింగా 

ప్రతిఘటించి, ఆమె స్తాపించిన [ప్రపంచ సంసను తాను సర్వాధి 

కాది హోదాలోవుండి రద్దు చేసో “నేను ఇంతవరకు కలల (బతు 

కులో వున్నాను. ఇప్పుడే మెలొన్నాను. నాకు శిష్యులు, 

అనుచరులు లేరు. వారి అవసరమూ నాకు లేదు. నా పేరు 

మీదుగా ఒక మతాన్ని గాని, సంఘాన్ని గాని, మరి దేన్ని గాని 

స్థాపించడం నాకు ఇష్టంలెదు. నా దారిని నన్ను పోనివ్వండి” 

అన్నాడు. ఆ తర్వాత దివ్యజ్ఞాన సమాజంనుంచి కూడా తప్పు 

కుని సంపూర్త స్వెచ్చాపరుడై, సంవత్సరం తర్వాత సంవ 

త్సరం (పపంచం తిరిగి బోధిసో, చర్చిసో, ఉపన్యాసాలిసో 

పజల్లో నవవై తన్యాన్ని కలిగించిన కృష్ణమూర్తి అందరూ 

స్వేచ్భాపరులు కొవాలని అంటాడు. 

కృష్ణమూ రి హిందూమతంలో, _్రాహ్మ ణకులంలో జన్మిం 

చినా, సాం|పదాయ పద్దకిలో పెరగలేదు. పైగా మతాల్ని, 

వాటి పద్దతుల్ని, సిద్దాంతాల్ని, సూత్రాల్ని, నమ్మ కాల్ని, 

అనుసర ణల్ని, ఆచర ణల్ని, గతాన్ని, గురువుల్ని, వ్యాఖ్యాతల్ని 
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అన్నింటినీ వ్యతిరేకించి, నిరాకరించాడు. “అధికారాన్ని 

అంగీకరించి, అనుసరించి, ఆచరించి, అణగివుండటం, సత్యాన్ని 

కాదని వ్యతిరేకించడం” అని కృష్ణమూర్తి బావన, అధికారాన్ని 

అనుసరించేవారు, తమను తాము నాశనం చనుకున్న బే: 

అధికారం అంధుల్ని చేస్తుంది. మనోస్పష్షతే, జానజ్యోోతి. 
అలి రు న 

అదివున్ననాడు, ఎవరినీ అనుసరించవలసిన పనిలేదు. 

కృష్ణమూర్తి ఎప్పుడూ మత్స్య - మాంనాదులు, మ త్తు 

పానీయాలు ముట్టలేదు. పొగ తాగలేదు. తొంభె ఏళ్ళు 

వై బడ్డ సూరోకదయంతో పాటు ని దలేచి, కాలకృత్యాలు తీర్చు 

కుని ఓ గంటసేపు యోగాసనాలు పాణాయామం చేసేవాడు, 

రోజూ సాయం|తం ఐదారు కిలోమీటర్ల దూరం నడిచేవాడు, 

యోగం చేయడం ఏవో అతీతశక్తుల్ని సాడించడానికి కాదు. 

దేహం శక్తివంతంగా, సున్ని తంగా వుండడానికి. అంతే; 

ఎందుకంటే, దేహం అద్భుత మైనది, అత్రి సున్ని త మైనది, 

అటువంటి అపురూపమైన దేహాన్ని ఆహారఎవిహారాల్లో, ఇంకా 

అనేకవిధాల ఉపేక్షచేసి, చెతులారా నాశనం చేసుకుంటారు. 

పాడైన ఆఅదేహం, మనసుమీద పనిచేస్తుంది. తిరిగి ఆమనసు 

దేహం మీద తన [ప్రభావాన్ని చూపుతుంది, పాడై న మనసు, 

దేహం రెండూ [కమంగా హృ ద యా న్ని పాడుచేస్తాయి. 

హృదయం మనసు, దేహం - ఈ మూడు సక్రమంగా, 

సహజంగా, సఖ్యతగా పనిచేయడమే, పూర్ణయోగం. హృదయ 

నిర్మలత్వం, మనోనిశ్చ లత్వం, దేహపటుత్వ మే కృష్ణమూ రి 

వేదాంత సారం. 

ఆయన మాటా, తీరూ, ఉనికీ, చూపూ అంతా (ప్రత్యేకం, 

అయన మనోహర మూ ర్రీత్వం, అందర్నీ అయసా్కాంతం 

లాగ ఆకర్షించింది. 



ఆయన మార్? వంటి _ ఆర్జికశాస్త్రవే త్రకాదు. లెనిన్ 

వంటి విపవవాదీకాదు. గాంధి వంటి శాంతిదూత కాదు. హిట్లర్ 

వంటి నిరంకుశ వాదికాదు వివెకానందుని వంటి అర్షనై జర్ 

కాదు. కాని సిదాంతాలనుంచి స్వేచ్చ పడ్డవాడు. జీవితాన్ని 
రు (ట్ 

నిర్వచించిన వాడు. లోక సమ్మతమైన సాం|పదాయాల్ని, 

మూడాచారాల్ని, నమ్మ కాల్ని అది క్షిపించిన వాడు. అసాధారణా 

ఆలోచనావరు డు. 

అందరూ వికాసం చెందాలనుకుంటాడు, కృష్ణమూ రి, వికాస 

మంటే భావాలు, [ప్రభావాలు అధికారాలూ, మనల్ని అడ్లగిం చెపి 

ఆటంకపరిచేవీ; మనపె అదికారం చెలాయించి అణచేవి.ఏమీ 

కుండా పోవడం. లోతుగా చూ సెకొద్ది, విశాలంగా ఎదిగే 

కొద్ద మనలో మార్చు వస్తుంది. ఆమార్చు ఏదో త్య గం 

చేయడంవల్ల ఏర్పడ ఫలితం కాదు. ఎందుకంటే, అవగాహనలో 

త్యాగానికి తావులేదు. దాంట్లోఎవరికివారు తమను తాము పరిశుద్దం 

చేసుకోవడమే వుంటుంది, లోదృష్టితో తనను తాను పూర్షిగా 

తెలుసుకున్న సితే, అవగాహన. అడి, గతభారంలేని మనో 

నిశ్చలత్వంలో కలిగే మార్చు. అది మౌనంలోనే సాధ్యం. 

ఏపష్పమూర్హి ముఖ్య గా, గట్టిగా నొక్కి పదే, పదే 
గతి; ఎవరికి వారు, తమను తాము తెలుసుకోవడం. 

అది, తమి కళ్ళు తాము తెరివడమంత సులభం. కాని, చాలా 

మందికి తమ కంటిరెప్పల్ని పైకెత్తి చూడ్డం భయం, బద్దకం, 

అందుచేత (పజలు |కమంగా పైకిచూడ్డం మానేశారు, మరచి 
పోయారు. అటువంటి వారిని ని|దలేపాలిగాని, వారికి ఉప 

దేశాలు చేయడం, దీక్షలు ఇవ్వడంవల్లి పయోజనం లేదు, 
అంటారు కృష్ణాజీ. 
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ఆంతర్యంలో రేగే ఆలోచనలకూ, బాహ్య౦ గా.చూసి, 
వినే వాటికీ సదా ఎరు క లో వుండి, వాటిని వెంబడించడమే 
తనను తాను తెలుసుకునేందుకు మార్గం. అదె సాధన. మనసును 

నెమ్మ దిగా |కమంగా, నిజాయితీగా, నిదానంగా ఓర్పుతో 

వెంబడించి, పరిశీలించినట్ల యితే, ఆలోచనా విధానం [కమంగా 

సన్నగిల్లి, నెమ్మదై దాని వేగం ఆవేశం తగుతుంది. 

కాని మనిషి ఎప్పుడూ తన ఆలోచనలను ఒక పద్దతిలో 

వుంచాలని చూసాడు. తంటాలు పడతాడు. అసలు ఆలోచించే 
వానిని తీసే సే ఆలోచనే లేదు. కనుక ఆలోచించేవానిని తీసేసే 
ముందు, అన్నింటినీ నిరాశరించాలి; చివరికి గురువును కూడా. 

“నే నెవరు?” అని నిజంగా లోపల్నించి (ప్రశ్న వస్తే, ఆ 

క్షణంలోనే “సత్యం” గోచరమౌతుంది,”” అ౦టూ అన్ని 

బాధ్యతలూ, బరువులూ అన్నే షకునిమీదే వుంచుతారు కృష్లాజీ, 

అన్ని విధాలై న |పబోధాలకూ, [ప్రవ క్రలకూ, గురువులకూ 

ఆధారబభూత మైన మతాల్ని, సాం పదాయాల్ని, తాత్విక 

సంస్టల్ని , సమాజాల్ని, సంఘాల్ని, గుడు ల్ని, చర్చిల్ని, 

మశీదుల్ని నిరాకరించి, వాటిని పీ వంగా వతిఘటించారు 
కృష్టాజీ. చెడి, దుర్వాసన కొట్టె మనుష్యుల బుద్ది, స్వభావాల, 

వునసుల సంరక్షణార్షం, అసలు ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అందరికీ 

తెలియజెప్పుటకు దెశదిమ్మ రి జీవితాన్ని స్వీకరించి, సంవత్సరం 

తర్వాత సంవత్సరం దేశంనుంచి దేశానికి వెళ్ళి, నుంచిగా 

[బతకమనీ, తమను తాము తెలుకోమనీ చెప్పా రేకాని, కొత్తగా 

ఒకమార్లాన్నీ, పద్దతిని చూపలేదు, చెప్పలేదు. ఎవరికీ 

“దీక్ష” అంటూ ఇన్వలేదు. ఉపదేశమూ చేయలేదు. ఏ మతమూ 

స్థాపించలేదు. ఎందుకంటే, ఒక పద్దతి వెనక సడిపోనివారే, 

వాస్టవానికి ఎరుకలో వుంటారు. “ఎవరికి వారే” తమ 
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మార్గాన్ని తామే ఎన్నుకొవాలి. తను లక్ష్యం తామే సాధించు 
వాలి, అన్వుటె జీవితంలో ఓ నూతన విధానం ఏర్ప డుతుంది. 

నూతన క్రియలు, నూతన ఫలితాలు కలుగుతాయి: అటువంటి 

వారిలో పరివర్తనమూ కలుగుతుంది” అని అన్నా రేకాని, తానొక 

పవక్త ననిగాని, తత్వవేత్తననిగాని ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు. 

పైగా తనను గొప్ప చేసి అనుసరించేవారిని నిరాకరించారు. 

ఆయన బోధలోని సారం “నిన్ను రీవ తెలుసుకో.” 

అంటి, “సికు నువ్వుగా వుండు, సహజంగా వుండు. అది చాలు” 

అని, ఆ సత్యాన్నే |పతినారి అనేకవిధాల మరింత నూతనంగా, 

స్పష్టంగా, శక్రిపంతంగా చెప్పే వారు కృష్ణమూర్తి. ఆయన 

తత్వం, నిజాయికీగా అత్మ పరిశీలన చేసుకునేవాదికి బాగా 

ఉపయోగపడుతుంది. 

కృషమూ ర్తి సంహార్త స్వేచ్చాపరుడు. తనవలె 
3 ఎ లం 

అందరూ స్వెచ్చాపరులు కావాలను ది అయన ఆకాంక్ష. 

“స్వెచ్చ” అంటీ; ఒక విధమైన మానసికావస్ట. ఏ భయమూ, 

బలవంతమూ లేనప్పుడూ, జీవితంలో దేనికీ, ఎస్పుడూ రక్షణ 

కావాలనే కోరె లేనప్పుడూ_ అప్పుడు మా|త మే స్వెచ్చ గా 

వుండగలరు. “స్వచ్చ” అనేది [పోత్స్చాహంమీదగాని, 

విజ్ఞానంమీదగాని, అధారపడి వుండదు. అది ఒక అనుభవం 

పలా, ఒకటి అంతంకావడంవలా కలిగే పికి కాదు. స్వేచ 
na) ర =i) ఇ 

అందే ఏమిటో పతిఫలాపేక్షలేని పేరిమకే తెలుసు. 

స్వెచ్చ ” అంటే, సహజ స్టీతి, స్వచ్చ మైన పరిశోధన. 

కృష్ణాజీ అటువంటి స్థితిని పొంది, (ప్రతిదీ స్టిర నిశ్చ యంతో 

మాల్త్లాడనారంొ౭చాడు. అందుకే ఆయన మాటలో అంత 
a) 

స్పష్టత. [ప్రతిషమూటా నిశ్చ యంగా, నిర్భయంగా, నిర్దుష్టంగా, 
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నిస్సంకోచంగా, ఊహాతీతంగా, అద్భు తంగా, | పమవెదజల్లుతూ 

ఎదుటివాది హృదయాల్ని సూటిగా తాకడంవల మలెపువ్వు 
రొ గా 

చుట్టూ పదిమళంవలె ఆయనచుట్టూ జనసమూహం చేరింది. 

ఎవరైనా స్వెచ్చాపరులు కావాలనుకుంటే, బాహ్వాంతర 

పరాధీనతలపై తీ తమైన, తరుగుబాటు చేయాలి. కాని, 
దానికై అశ, ప్రయత్నం వుండకూడదు. ఏ పనీ ఆదర్శ భావం 
మీద ఆధారపడి జరగకూడదు. ఆ క్షణంలో ఎట్లాతో స్తే అల్లా 
చెయ్యాలి. 

“అసలు మీరు ఇవన్నీ ఎట్లా మాట్లాడగలుగుతున్నారు? 

అని మీరు నన్ను అడిగి తే నేనేం చెప్పలేను ? కాని, బహు 

చిత ౦0 గా అనుకోండి, ఏమైనా అనుకోండి _ ధారావాహినిగా 

మాట్లాడే శకో, గుణమో అది నాలో వుందనుకుంటాను. 
అందుకే మాట్లాడుతున్నాను. మాట్లాడే ముందూ తర్వాతా 

నా మనసు శూన్యంగా, నిరామయంగా వుంటుంది 9 అంటాడు 

కృష్ణమూ ర్తి. | 

“ ర) కేదో బోధించాలని నేను ఇవన్నీ చెప్పడం లేదు. 

నిత్యజీవిత సమస్యల పె మనమంతా కల సి చర్చించుకుందాం. 

ఒకరి సమస్యల్ని ఒకరం అర్ధం చేసుకుందాం. ఒకరి 

ఆలోచన ల్ని. ఒకరం పంచుకుందాం, అంటున్నాను. 

అంతే: కాని నేను మీరు అంటున్న, అనుకుంటున్న గురువులు 

మాదిరిగా ఏమి బోధించడం లేదు. వారి మాదిరిగా నేను 
పవ ర్థించడమూ లేదు. నేను మీకేమీ వరాలు ఇవ్వడం లేదు. 

వాగ్దానాలు చేయడం లేదు. పతిరోజు (ప్రతిక్షణం ఏట కర్మలు 

ఎట్లా ఆచరించాలో, ఏఏ నియమాలు ఎట్లా వాటించి నడచుకో 

వాలో చెప్పడం లేదు. కాని, ఏవో ఒకటె సూచిష్తున్నాను. 

దాన్ని కూడా ఫ్ ఇష్టాని వడలు తాను. ఏడి చెయ[మని 
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ఎవరినీ, ఎప్పుడూ నిర్భందించను. కాని, మీలో చాలామంది 
నెను చెప్పే దాంట్లో తృ పికనపడక, ఒకరోజున నన్నె ల్లానూ 

వదిలేసారు. 

“నేను వర డా రంల: పదాంక్ (కాలి కాక్విక 

ఏ 
ర్ల Pb వ్ ॥ ప్ప డూ కర్రి. గొప్ప తనం, 

అదికారం కోసం చూడలేదు. ఈర్ష క, దురాశ. కసి, ద్వెషం, 

అసూయవంటి |పలోబాలకు లోనుకాలేదు. ఇతరులతో నన్ను 
నేను పోల్చు కోవడం, ఏదో సాధించాలనుకోవడం వంటివి నాకు 

తెలియవు. అవి నా చెవిని వడినా, తో సేశాను. దేనికి, 
ఎప్పుడూ నా మనసు కలతచెందలేదు, తొందరపడలేదు, బాధ 
పడలేదు, నొచ్చు కోలేదు. అసలు నేనేది ఆశించలేదు. దేని 
కోసమూ |[పయత్ని 6చలేదు. ఎప్పుడూ ఏదీ వదలుకోవాలను 
కోలేదు. అందుకేనేనంటాను__*నాకేం తెలియదు” అని. 
నాకేం తెలియదంటే, మీరు నమ్మరు. కాని, మీరు ఆంటున్న 
దెదో అది ఆ అనుభవం మాతం నాకు కలిగింది. అంతే: కాని, 
అసలు అదేమిటో, అది నాకు ఎట్లా కలిగిందో అదీ తెలియదు. 
కాని, అనుభవం మాతం కలిగింది. ఆ అనుభవాన్ని పొందా 

లని చాలామంది తవాకు వీలై నమా రాన్ని అనుసరిపారు. 
వారిలో కొందరు సత్యం కానిదాన్ని , సత్యమనీ, అది తమకు 
తెలుసునని, దాన్ని మరొకరమీద బలవఐంతంగాకాని, (బతిమాలి 
కాని రుద్దుతారు. దానితో వారు చాధ౭ కూ, కష్టాలకూ, నష్టాలకు, 
దుఃఖాలకు, తికమకలకూ, పశ్చా తాపాలకు గురై , వా స్తవజీవితం 
నుంచి తప్పుకుని, తప్పుడుమార్షం పట్టి, అసలు సత్యానికి 

దూరమౌతారు. 

“మార్గం” అనేది ఒక తప్పు అభి పాయం. “మార్గం” 
అనే దాంట్లో ఉపదేశకుడు, నిగూఢంగా వుంటాడు. ముందు 
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అతడు తొలగిపోవాలి. “అన్ని దారులూ అక్కడికే చేరుస్తాయి 

అనే వాదసకూడా సరె నది కాదు. ఎందుకంటే, అసలు మార్గాలే 

లేవు. సత్యమంటే, ఏ మార్గమూ లెనిది. 

“కాని, నేను సూచించేది నమ్మ కాల పద్దతి కాదు.సి ద్దాంతాల 

జాబితా కాదు. తీరికగా కూర్చుని తయారు జేసిన నియేమావళి 

కాదు. నా స్వంత అభి పాయాల, భావాల, ఉదేశాల [కమ 

పట్టిక కాదు. అది ఒక రకమైన సాధనావిధానం కాదు. సదాచార 

కర్మా నుష్టానం కాదు. హిందూ, ముస్లిం, రి _స్రవ మత ధర్మాలూ 

కాదు. ధర్మ శాస్త్రంకాదు. న్యాయచట్టం కాదు. ఆవేశంతో 

పిచ్చిగా |ప్రలాపించడం కాదు. నేను చెప్పేదే ఈశ్వర |పేరిత 

జ్ఞానమనడంలేదు. అందుచేత నేను చెప్పేది తీసుకోండి, 
మానండి. అది మీ ఇష్టం. కాని, నేను నిత్యజీవిత సమస్యలకు 

వాస్తవమైన కొన్ని సూచనలు ఇసాను. అంతె; ఎవరి సమస్యల్ని 

వారే పరిష్ష రించుకోవాలంటాను. పరిష్ట రించుకునే శక్తి అందరిలో 

వుంది. అది ఎల్లా అభివృద్ది పరచుకోవాలో చెపుతాను. కాని, 

నేను చెప్పేది ఏ సిద్దాంతాన్ని, మతాన్ని, సాం[పదాయాన్ని 

లక్ష్య పెట్టక [పతిజక్కరూ స్వేచ్చగా వుండాలనీ, తమలోని 

ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని గు_ర్చించమని, దాన్ని అనుభవంలోకి 

తెచ్చుకోమనీ అంటాను. అంటే, ఆంతర్వాణీ ఆజ్ఞ తు. చ, 

తప్పకుండా పాటించవ.౦టానేకాని, నేను మరో మార్గాన్ని 

నూచించను. ఎందుకంటే, “వ మార్గం” అనెప్పటికి అందులో 

సాధన, |పయత్నం రెండూ వుంటాయి,” అన్నారు కృష్ణాజి, 

“మీరు కూడా గురువులందరి మాదిరిగా బోదిస్తున్నారు 

కదా? అని ఒకరు కృష్ణమూర్తిని అడిగితె, “నేను మీలో 

ఒకడినే కాని, నన్నో గురువును చేయకండి. నాకు ఆధ్యాత్మిక 

అధికారం, గురు పీరం, అసహ్యం, ఆరక వైన వ్యర్షవు మాటలు 

నాకు ఇష్టంలేదు. అ విషయాలు మనసును పాడువెసాయి. 

గ! 
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“ఈనాడు |పపంచమంతా గురువులతో నిండివుంది. 

గురువుంటి, అనుచరులూ, శిష్యులూ వుంటారు, అటువంటి 

శిష్యులెవరూ నాకు లేరు. నేను అనుచరుల్ని కొరడంలేదు. 

నన్ను విని, అనుసరించెవారిని సైతం, నేను లక్ష్య పెట్టను, 

“గురువులు తమ చేతుల్లో సర్వా దిపత్యం వున్నట్లు చెప్పి, 

ధనం పొగుజేసుకుంటారు. గొప్పపదవులు అలంకరినారు. 

పదవి, కీర్తి, ధనం, అదికారంతో పేరం వేసుకుని ఆధ్యాత్మిక 

అంగడి తెరుస్తారు. వాక్కు నిజంగా మానవుల్ని ఉద్దరించగల రా: 

వాళ్ళు మానవుల మనసులు మార్చ గలిగితే, అది చాలా గొప్ప 

సంగతే | అద్భుత వైన కార్యం నెర వేర్చినట్లె : వారే కాదు 

ఏ సంస్థా, ఏ సంఘం మనిషిని ఏమాతం మార్చ లేవు రక్షించ 

లేవు. 

“ గురువులు, వమతాధిపతులు, మరాదిపతులు గొప్పపనులు 

చేయాలని [ప్రయత్నించి తప్పేపొతే, తవు పదవి, కీ రి అది 

కారం ఆదాయం త తగ్గి, పీఠం ఎగిరిపొయే (ప; నూదం ఏర్పడు 

తుంది. ఆ తర్వాత ఎవరూ వారిని ఖాతరు చేయరు. ఆ సంగతి 

వారికీ బాగా తెలుసు. వారు మనుష్యులతో చాలా తెలివిగా, 

జా్యగత్తగా మసలుకొని, తవు దుకాణం వృద్దిలో వుంచుకుంటారు 

చివరికి శంకరాచార్యు లైనా సరె “ఇదంతా ఏం లేదు. వు తనాన్ 

సెన్స్,” అని అంటే, ఆయన్ని కూడా ఎప్పుడో తోసేసే వారె | 

కనే నెప్పుడూ గురువుఃందరి మాదిరిగా బోధించలేదు. 

నాదంతా వారికి నిన్న మెన పద్దకి వేను అత 

పంచుకుంటాను. ఆ పద్దతిలో శలస్, బుదుడు ఎవరి నా నరే 

అంగీకరిసాను కాని, వారి చుట్టూ అల్లుకున్న మతాన్ని ఆరాధనా 

విధానాన్ని మాతం అభ్యంతర పెడతాను. వారి ఆలోచనల 

కన్నా, వారి నామ _ రూపాలు ముఖ్యం కావడం నేను అంగీ 

కరించను. నేను ఆశావాదినీ కాను. నిరాశావాదినీ కాదు. 
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6 నేను ఒక అద్దం మాదిరిగా పనిచే సాను. ఆ అద్దంలో 

మీ |పకిబింభాన్ని చూసుకుని, మిమ్ముల్ని మీరు తెలుసుకుని, 

ఆ అద్దాన్ని విసిరి పారెయ్యండి. మీకు అద్దం ముఖ్యం కాదు, 

మీకు మీరు ముఖ్యం, ఏ3 అన్నాడు కృష్ణమూర్తి. 

ఆయన బోధలో, మానవ సమస్యల సారం వుంది. అది 

ఆయన అనుభవ సారం. 

కృష్ణమూ రి నిజంగా పూర్ణ మానవుడే | 

కృష్ణాజీ ఎప్పుడూ, దెనికి ఎవరిమీదా, దేనిమీదా ఆధార 
పడలేదు. కాని ఆయన్ని మొదటినుందీ ఎవరో ఒకరు, 
చూసుకుంటూనే వచ్చారు. మొదట తండి, తర్వాత అనీబిసెంట్ 
ఆ తర్వాత రాజగోపాల్, అనంతరం మేది జిం బాలిస్ట్. ఇంకా 
ఎందరో తను తమ అమూల్యమైన జీవితకాలాన్ని కృష్ణమూ రి ఆ 

సేవకు అంకితం చేశారు. 

కృష్ణమూ రి పపంచ సంస్తకు సర్వా దికారి కావడం 

[ప్రపంచం నాలుగు మూలల నుంచీ ఇష్టంతో, | పేమతో 
[ప్రముఖులూ, మేధావులూ తమ జీవితాల్ని అర్చించి, ఆయన్ని 

అనుసరించడం, ఆయన బోధలకు పలుచోట్ల భవనాలు 
నిర్మించడం, జగద్దురువుగా, తిరిగి వసా సొనన్న ఏసు పభువుగా 

క్రీ ర్రించడం_ ఏవీ. ఆయన ఆంతర్యాన్ని ఏమాతం కదిలించ 
లేదు, అకర్షించలేదు. 

అ కాలం గురించీ, ఆ పరిస్టితుల గురించీ కృష్ణాజీ ఒకసారి 
(ప్రస్తావిస్తూ “ఆనాటి నా జీవితం చిల్లులు పడిన కుండ మాదిరిగా 
వుంది. అందు ఎందరో ఎన్ని రకాల నవో పోశారు, వాటిల్లో 
ఏ ఒక్కటీ అందులో నిలవలేదు,” అన్నారు. 
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జీవితం పొడవునా ఆయనకి ఎటువంటి ఆశయం, భావం, 

అభిప్రాయం, సిద్దాంతం, ఆశ అ౦టూ ఏమీలేవు. కాని 

కృష్ణమూర్తి ఒకసారి, “అందరిమాదిరిగా |పపంచంలో వున్న 

అన్ని భావాలూ, గుణాలు, రసాలు నాలో వున్నాయి. కాని, అవి 

నా మనోశక్తికి లోబడివున్నా యి” అన్నారు, 

దృమ్టాబ్ నిత్యజివితం ఎప్పుడూ సహజంగా, సామాన్యంగా 

సరళంగా సాగింది. ఆయన ధరించిన బట్టలు, ప్రవర్తన, 

వైఖరి, రితి విధం, స్వభావం, కదలిక, ఉచ్చారణ — అన్నీ 

అద్భుతంగా, ఆశ్చర్యకరంగా గొప్పగా, అందంగా వుండేవి, 

ఆయన చాలా బిడియంగా, సౌమ్యంగా, వివేకవంతంగా 

వుండేవారు. 

కృష్ణాజీ జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ఆయనెప్పుడూ _ చివరికి 

చిన్నతనంలో కూడా ఎటువంటి నిందలకు, అపవనిందలకూ 

గాయపడలేదు. అలాగే ఏ పొగ డ్రలకూ పొంగిపోలేదు. ఆయన 

ఏనాడూ అవమానాలకు, బెదిరింపులకు లొంగలేదు. రక్షణకోసం 

వెదుక్కాలేదు. కాని గతించిపోతున్న వాటి అన్నింటికి, సదా 

సంపూర్ణ ఎరుకలో వుండేవాడు. తన గురించిన వ్య క్రి త్వ 

రూపకల్పన లేనివాడు, కృష్ణా జి, 

గత స్మృతి ఏమా తం లేని మనసే, కృష్ణాజీ తత్వాన్ని 

అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది అని గహించాలి, 

కృష్ణాజీ సత్యాన్వె షణ తనను గురించిన వివెకజ్ఞానంతో 

ఆరంభ మెంది. 
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కృష్ణాజీ పబోధాలు అందరికీ నచ్చకపోయినా ఆయన 

జాన్నత్యాన్ని, నిజాయితీని సందేహించినవారు లేరు. 

ఆయన |పతిఒక్కరినీ-అన్ని రకాల మతాల, జాతుల, 

జాతీయతల, వర్గాల, తరగతుల, సిద్దాంతాల, సాం|పదాయాల 

_ నుంచి, స్వేచ్చ పరచి [పపంచ పరిస్టితులకు వారు సదా 

ఎరుకలో వుండేట్లు చూడ్డ మే ఆయన పని. వారిలో పరిణామం 

తీసుకురావాలన్న దే ఆయన లక్ష్యం. 

ఆ లక్ష్యంతో ఆయన చేసిన [ప బోధ ౦ చివరి వరకు 

ఆగకుండా సాగడానికి కారణం_--ఆయన ఏనాడూ, ఎవరినుంచి, 

దేనినుంచీ ఎటువంటి |పాముఖ్యతా ఎదురుచూడకపోవడం. 

ఈనాడు ఆయన పేరుమీద అమెరికా, ఇంగండు 

ఇండియాలలో కేం దాలు స్రాపించబడివున్నాయి. వాటికి 

సభ్యులు వున్నారు. వాటికి అనుబంధ సంస్థలు ఇరవై ఒక్క 

దేశాల్లో వున్నాయి. 

కృ ష్టోబ్కి జీవితంలో అన్నింటికన్నా ఎక్కువ అస క్తికర 

మైన విషయం విద్య. ఆయనకు పిల్లలంటే ఎంతో (పేమ, 

మొగ్గల్లాంటి పిల్లలు గిడసబారిపో కండా పూర్తిగా విచ్చు 

కోవాలంటే, వాళ్ళ ల్లో ఎటువంటి పక్షపాతాలు, దురభిమానాలు, 

మతాలు, సొం|పదాయాలు, ఆదర్శాలు, జాకీయతలు వంటివి 

ఎమా తం వుండకూడదంటారాయన, ఆ ఉద్దెశ్యంతోనే ఆయన 

విద్యాలయాల స్థాపనకు పూనుకున్న ట్లు తోస్తుంది. 

ఒక కొత్తరకం మూనవ సమాజం ఏర్ప డాలనే ఉద్దెశ్యంతో 

కృష్ణాజీ అన్ని సంవత్స రాలు ప్రపంచం తిరిగి బోధించారు. 

అటువంటి నూతన సృషి విద్యాలయాల లోంచి రావాలి. దానికి 
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ఉపాధ్యాయులు తోడ్ప డాలి. అ కార్య కమాన్ని చేపట్టడానికి 

యువతీ _ యువకులు నిర్భయంగా ముందుకు రావాలి 

“ కొందరు నా దగరకు వస్తారు. కానీ వారికీ _ నాకూ 
మధ్య ఒక రక్షణ కవచం వుంచుతారు. నా దగ్గరకు వచ్చే వారు 

చాలా వరకు నాలో ఆకర్షణ పడి అగిపోతారు. అసలు వచ్చిన 

పనే మరచిపోతారు. లేదా, “ఆధ్యాత్మిక పురో బివృద్ది” అంటూ 

ఏవేవో చేస్తారు. కానీ, నూతన మానవ సమాజ స్థాపనకు పూను 

కోర్సు, [శమపడరు. కాబట్టి అటువంటి యువకుల్ని ఈ విద్యా 

సంస్టల తయారు చేయాలి. వారేనా కన్నా బాగా నవ సమాజ 

నిర్మాతల్ని ముందుకు తీసుకురాగలరు. 

ఈనాడు క ఎ్రషాజీ పేరు మీద ఏడు స్కూ క వునా యి. 

వాటిలో ఐదు ఇరడీయాలో, ఒకిటి ఆమెరికాలో ఒకటి 

ఇంగండులో వున్నాయి. 

C1) చదువుకునే పిల లల్ల మాన్యంగా వుండే భయాలు తల్లి _ 

తం|డుల భం. పరిక్ష త తప్పుతానెమోననే భయం, ఉద్యోగం 

దొరకదేమోననే భయం, సంఘం _ సాం పదాయం _ నియమ 
నిష్టల భయం _ ఇన్ని భయాలతో వారి చదువు సాగుతుంది. 

పపీత్రనం నుంచి, [పౌథత్వం వరకూ పిల్లలు అ భయాలతో నే 

జీవిసారు. పిల్లల్లో సహజంగా వుండే సృజనా త్శక శ కీ య్ 

భయమే చావు గంట మోగిస్తుంది, ఇక్కడ క; సృ జన ౩ అంటే 

కేవలం * సృష్టి '”* అనే భావానికి పరిమితం చేసుకోవడం కాదు 

(పకృ తిసహజ మైన “ఉక్ప క్రి త్రి స్టెతి - అయం” వంటి సత్యా 
అను ఎరుకపరచుకోవడం. 

op) 

ఆలోచనల్ని, స్వేచ్చగా అ ఖవృద్దిపరచుకుంటారు. అదే 

జీవితంలో పముఖ్య మైన సంగతి, 
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తా పరిహా సుకో వ్య కిత్వాన్ని పరిపు రం చేసుకోవడానికే విద్య అభ్య 

సించాలి. కాసి యం (తంలో బాగంగా నడచుకోవడానికి కాదు. 

వ్య క్రిత్వాభివృద్దితోపాటు, పరిసరం _ శరీరం _ మనసు _ 

భావాలు _ మొదలై నవి కూడా అభివృద్ది చెందడానికి ఆస్కారం 

వుంటుంది. 

కృష్ణాజీ పుస్తకాలు, ఆడియో _ పీడ యో టేప్స్ ఈనాడు 

[ప్రపంచమంతటా వున్నాయి. 

ఆయన పేరు మీద అనేక చోట్ల “కృష్ణమ రి సెంటర్స్” 

వున్నాయి. ఆ సెంటర్స్లో నిత్యం దేదీస్యమానంగా వెలిగే 

జ్వాల వుంటుందే కాని కాలిన బూడిద కాదు. ఆ జ్వాలను 

సమీపి సై, మనకూ ఆ కాంతి కనిపిస్తుంది. దాని సహాయంతో మన 

దిపాన్నీ వెలిగించుకో వచ్చు. 

చీక్యాల కృ మారావు 



మొదట్ భాగం 



పూర్ణం ఇండియా, చైనా, టిబెట్, జపాన్, సిరియా 
మొదలగు దేశాలలో గుప్త విద్యా కేం [దాలూ, విశ్వమానవ 

సౌభాతృత్వపు సంఘాలూ,సంస్టలూ గొప్పు గొప్పు మహత్ములతో 

విలసిలేవి. ఆయాచోట విశ్వ విజ్ఞాన (గంధాలన్ని (వాత 
గొ గా cy 

పతుల్లో వుండేవి. ఆ సంఘాదివతులు తమకు తెలిసిన విజ్ఞాన 

స్వరస్వాన్ని లోకంలో అర్హులై నవారిని ఏరి తీసుకుని వారికి 

బోదించి, అవసరమైన శిక్షణ ఇచ్చే వారు. ఆ సంఘాలూ, 

సంస్థలూ, విద్యాలయాలూ సర్వ కళలతో, సమస విద్యలతో, 

అసాధారణ వ్యక్తులతో దెదీప మానంగా వెలిగేవి, 

అటువంటి గు ప్రవిద్యా "కేం [దాలన్నీ [క మంగా 

కనుమరుగై కొ తరెకం సంఘాలూ, సంస్టలూ, వచ్చాయి, 

కొత్త ఆలోచనా విధానం, కొ తరకం విద్యా విధానం చోటు 

చేసుకున్నాయి. కాని, (ప్రాచీన నాగరికత, విద్య, విజ్ఞానం, 

సంస్కృతి, సం|పదాయం ఇంకా |పపంచంలో అక్కడక్కడా 

== అంటే, ఆధునిక మానవుని దృష్టైకి, ఊహకూ అందని 
అసాధారణమైన |పదేశాల్లో, ఈనాటికీ బహు స్వల్ప సంఘాల్లో, 
వ్యక్తుల్లో మతాల్లో ఛాయలుగా మిగిలివున్నాయి. 

మనిషి కర్మ బంధంనుంచి విము కైపొంది, పరిపూర్ణ స్టెతిని 

చేరుకోవడానికి అనేక జన్మలు ఎత్తవలసి వుంటుంది. ఆయా 
జన్మల్లో కూడా వారూ మామూలు వనుష్యులవలె జీవించి, 

| పెమించి, నలిగి, బాధలు, యాతనలు, కషాలు, సుఖాలు, 

దుఃఖాలు అనుభవిస్తారు. | పతి దెహథారికి ఆ అవస్టలు తప్పవు. 

వారు ఓ జగధ్గురువు దగ్గర చేరి, సాధన చేసి, అర్హత సంపాదించి, 
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తాము నిర్ణయించుకున్న మానవరూపంలో ఏళ్ళ తరబడి నిలిచి, 

తమవలె ఆ మార్గాన నడవదలచుకున్న వారికి సహాయం 

చెసారు. వారు కొన్ని అద్భు తశ క్రుల్ని, కొన్ని [గహణశ క్షుల్ని 

వృద్ది చేసుకుంటారు. వారు అన్ని విధాలా జాన్నత్యంకల 

పరిపూర్ణ మానవులు. అటువంటివారు ఎక్కడో అందరానంత 

దూరాన అంటె, స్వర్గంలో వుండె దేవతలు కాదు; వారూ ఈ 

భూమికి చెందినవార ! 

వారూ మనవంటి మనుష్యులే అయినా, రాగద్వెషం లేని 

నిర్వ ౦దులు, సదురు కృపవల్ల తత్వరహస్యం తెలుసుకుని, 

జీవన్ము క్తులై, కాలంలో నిలిచినవారు. వైరాగ్యం, జ్ఞానం, 

ఉపరతి పూర్ణంగా కలవారు. బ్రహ్మచర్యా కాపరులు. 

ఆణిమాది అష్టసిద్దులు కలవారు గనుక, తమకు ఇష్టంవచ్చి న 

రూపం ధరించి, తలచుకున్న ౦త మాత్రాన ఎక్కడికైనా వెళ్ళ 

గల సమద్దులు. ఇతరుల మనసులు తెలుసుకోగల శ కీఎంతులు. 

అట్టివారిని పరమపురుషులనీ, పరమ గురువులనీ, సిద్దపురుషులనీ 

అంటారు. అటువంటి మహాత్ము లలో కొందరు అనేక అద్భుత 

శక్తులు సంపాదించి, సమస్త విశ్వాన్ని ఆకళింపు జేసుకుని, 

అపార దివ్యజ్ఞాన సంపన్నులై అమరులుగా నేటికీ ఈ భూమి 

మీద ఉన్నారన్న సంగతి కొందరు మహాత్ముల జీవిత చరి (తల 

ద్వారా తెలియవసోంది. దాని (పకారం చూ స్టే, పరిణామ 

అనస్టలో మానవుడు పరిపూర్ణుడు కాగలడని రుజువు అవుతోంది. 

అటువంటి మహాత్ములకు *వయసు”అనేది ఆగిపోవడం 

వల్ల, అమరులుగా వుంటారు. వారు ఆ స్టితిని అందుకోవడానికీ 

వారు పొందిన, నేర్చి న విద్య, విజ్ఞానం, చేసిన సాధన, 

ఉన్నత గుణాలు, గొప్ప వ్య క్రిత్వం__-అవీ కారణాలు. వారికి 

ఆతృతలూ, ఆరాటాలు వుండవు. వారు [పశాంత జివనులు, 
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వారికి మానవ జాతిపై గొప్ప (పేమ వుండట౦ వల్ల, 

మనుష్యులతో సంబంధం పెట్టుకుని వారిలో పరివూర్ణత్వం కలగ 

జేయాలని అనేక విధాల పాటుపడతారు. ఈ |పపంచానికి 

వెలుగునూ, జీవమునూ పసాదిస్తారు. చాలా బాధ్యతగా 

(వవర్తి సారు. అఆ సందర్భంలో వారు, కొందర్ని పత్యెకంగా 

ఏరి తీసుకున్న వారికి దర్శనమిసో, కావలసిన సహాయంచేసో 

తమకు తెలిసిన విశ శ్వ విజ్ఞాన సర్వని స్వాన్నీ, అంతిమ సత్యాన్నీ 

బోధిసో, తాము నిర్వహించే కార్యానికి వారిని వినియోగించు 

కుంటారు. 

“కొందర్న ఎందుకు ఏరి తిసుకుంటారు?” అని 

అడిగితే; “దెహతత్వం, రోగవిధానం తెలుసుకుని కదా మందులు 

ఇవ్వడం ? విరివిగా వైద్య గంధాలు చదవడ౦వ ల్లా 

మన వద్ద ఆ | గంధాలు వుండటంవల్లా రోగాలు నయమౌతాయా? 

కొడుకు లందర్నీ సమంగా చూసే తండి, అర్హత గమనించి, 

ఒక కొడుక్క తాళంచెవి ఇనాడు. అట్లానే మహాత్ములు అన్ని 

కాలాల్లో ఇన్నికో ట మందిలో అర్హులై శవారివే ఏరి తీసుకుంటారు,” 

అని సమాథానమి నారు. 

ఆ మహాత్ములు తాము నిరెశించుకున్న కార్యనిర్వ హణకు 
అవసరమైనప్పుడు తమ శిష్యులకు అ సెక మహాత్యాలు చేసి 
చూపుతారు. ఆ సందర్భంలో చిత విచ్మితమెన, అసాధారణ 

మైన అనూ రాహ్య మైన అలౌకిక శక్తులు E కటనమౌతాయి. ఆ 

శిష్యులను క్షణం బెడవక సదా వెన్నంటి వుంటారు. వారికి 

నిగూఢ రహస్యాలు బోధిసారు. స్టూల, సూక్ష్మ రూపాల్లో వారికి 

దర్శనమిస్తారు. ఉత్తరాలు రాసారు. కబుర్లు పెడతారు. సమా 

చారాలు అందజేస్తారు, ఎన్నో అద్భు తాలు చెసారు. కాని, 
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తాము ఏరి తీసుకున్న వారిని గట్టిగా శోదిసారు, పరీక్షిస్తారు. 

తాము చేపట్టిన కార్య కమం తాము ఎన్నుకున్న వారి మనసులో 

గట్టగా నాటుకుపోయెటట్లు చెస్తారు. ఆ విధంగా అసలు సత్యా 

నికి వారి కళ్ళు తెరిపిసారు. వారికి ఉపదేశం, దీక్ష ఇస్తారు, 

ఆదేశాలూ ఇసౌరు. పవి|తంగా జీవించమనీ బాధ్యతతో వ్యవ 
హరించమనీ హెచ్చు రిస్తారు. అ కార కభారాన్ని పూర్తిగా వాళ్ళ 

మీదె వుంచుతారు. అలా గట్టిగా విదించడంవల్ల వారు ఆ మహాత్ము 

లకు అయసా్మాంతానికి అనుము అతుక్కున్నట్లు, అతుక్కు 

వోొత్రారు _ ఎప్పటికీ విడిపోకండా, తను మధ్య సంబంధం 

చెడి పోకుండా. ఆ మహాత్ములు శిష్యుల ద్వారా తమ నిర్హిత 

కార్య క్రమాన్ని నడుపుతారు. తమ ఉనికినీ, మహిమనూ [ప్రజలు 

నమ్ముతున్నది, లేనిది వారికి పట్టదు. 

* నోట్ :_ “ లోకమందు జ్ఞానం (తిష్టంచు కొరకు బ్రహ్మ 

మానస పుతులైన సనత్కుమారుల వాది యాజ 

మాన్యమున, “ మహీ పీఠం * అను జ్ఞానదాతల 

సమూహము భూలోకమునకు పంపబడెను.” 

వీరవముంటేి, జ్ఞానోపదేశం చేయుటకు అధికారం కల 

జ్ఞానలు వుండుచోటు. మహీపేరమంటే, మహర్షులు 

వుండుచోటు. అక్కడ జీవన్ము క్తులందరూ కలుసారు. 

భారత దేశంలో త్రిశంకరాచారు కలవారు సాపించిన 

పీరములు వంటివి, [ప్రపంచంలో ఎక్కడ, ఏమతంలో 

వున్నా, వాటి అన్నింటికన్నా అధిక శక్తివంత 

మైనది ఈ “ మహాపీఠం ”. దానికి అ |గగణ్యులు 

సనత్కుమారులు. ఆయనే మహీపీరానికి అధిపతి, 
ఆయన జ్ఞాన సము దులు. మహాత్మా మై తేయుల 

డర 



వారు వారికి పథాన మం (తిగా వ్యవహరిసారు. 

సకల మత స్టాపకులూ వారి శిష్యవర్గంలోని వారే : 

వారందరూ సనతుుుమారుల వారి ఆజ్ఞకు లోబడి 

వుంటారు. వారందరి అ భీ ప 0, - లోకమందుగల 

అజ్ఞానమును నశింపజేసి, జ్ఞానదానం చేయడం. 

అన్నికాలాల, అన్ని మతాల తాలూకు సమ ప్ర 

విద్యల్ని లోకులకు, అందించే నిమి త్తం, తగిన 

గురువులను లోకమందు అవతరించునట్లు నియ 

మించుట కూడా ఆ మహీపీరం వారి కార్య కమాల్లో 

ఒకటి. వారు భూలోకమంతా భాగాలుగా విభజించి, 

ఒకొక్క భాగాన్ని ఒక్కక్క మహాత్ముని అధికార 

నిర్వ హణకింద వుంచుతారు. 

G మహీపీరం చేరిన మహాత్ములందరూ లోకసేవా 

పరులె, అనేక కార్య కనూలు చేపడతారు. కొందరు 

శిష్యుల్ని ఏరి తీసుకుంటారు. కాన్ని వారు మాతం 

(పచ్చ న్నంగా వుండి, ఆ శిష్యుల చేత తమ కార్య 

[కమాల్ని నిర్వహినారు. కాని ఎవరు ఎవరికి జ్ఞాన 

దిక్ర ఇవ్వాలన్నా, సనతుుమారుల వారి అనుమతి 

తప్ప నిసరిగా వుండాలి. 

భరతఖండమునకు సర్వా ధిపత్యం అగస్త్య బుషికి 

ఇవ్వబడింది. ఆయన బార్య ప్రీ పరమేశ్వర 

కళ్యాణ కాలమందు వండకారణ్యమునకు పంపబడ్డట్లు 

పురాణాలొ వుంది, 
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అటువంటి సద్దివురుషుల నివాస స్టలాలు, మరాలు మానస 

సరోవరందగ్గరా, ఈజిప్టులో, చాలావరకు టిబెట్లో వున్నట్లు 

పరిశొధనలద్వా రా రుజావుఅవుతున్నాయి. ఆ సిద్దపురుషులలో 

మాష్టర్ మోర, మాష్టర్ కుతుమి ము ఖ్యు లు. వారిదరూ 

ఎహీ పీరమునకు చెందినవారు. వారి నివాసస్టలం, టిబెట్. 

మాష్టర్ జ్వాలకుల్ కూడా అక్కడివారే. 

మాష్టర్ మోర్య గత జన్మలో రాజపు|త రాకుమారుడు. 

ఆయన ఆరడుగుల మనిషి, అంగ సౌొష్టవంతో పాటు ఎంతో 

అందమైనవారు. నిగనిగలాడే నల్లని జుట్టుతో, మెరిసే కళ్లతో 

రీవిగా వుండేవారు. ఆ సంగతులన్నీ ఆయన్ని దర్శించినవారు 

వర్ణించారు. ఎంతటివారినీ తనవెపు ఆక ర్షిం చుకొగల 

శ క్రైవంతులాయన. 

మాష్టర్ కుతుమి నిజనామం, నిశికాంత చటోపాధ్యాయ. 

ఆయన గత జన్మలో కాశ్మీరు (వాహ్మ ణులు. కొన్నాళ్ళు 

బౌద్దమతం స్వీకరించారు. మరికొన్నా ళ్ళు హిమాలయాలలో 

వున్నారు. గురరింమీద ఎన్నొ దేశాలు తిరిగారు. "ప్ప 

సంగిత పరిజ్ఞానం కలవారు. ఆయన కళ్ళు నీలంగా, జుట్టు _ 

గెడ్డం నల్లగా, దెహం బంగారు ఛాయతో మెరిసిపోయేని. 

ఆయన అంతకుముందు జన్మలో (గీక్ వెదాంతి “పై ధాగరస్ో. 

ఆయన మహాత్మా మై తేయునకు మొదటి సహచరులు. మహాత్మా 

మై కేయ అంతకుపూర్వం అవతారాల్లో పశ్చి మదేశాల్లో కైస్గా, 

తూర్పు దేశాల్లో బోధిసత్వుడుగా వున్నారు, =” 

మహాత్మా మై తయ బంగారువర్ణ పు జుట్టు _ గెడ్డంతో, 

అందమైన కళ్ళతో, ది వ్య.త్వ ౦ తో వెలిగిపోయేవారు. 
“మె తయ” అంటే, “దయ్” అని అర్ధం. ఆయన 
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హిమాలయాల్లో అందమైన పూలతోటగల ఓ కుటీరంలో వండే 

వారు. ఆయన అనేక కాలాల్లో, అనేక దేశాల్లో ఆయా పరిస్టితులకు 

అనుగుణంగా అవతారాలు ఎ శకి, అనేక మతాలు స్థాపించారు. 

మాష్టర్ మోర క్ట, మాష్టర్ కుతుమి వారికి సన్ని హితులు. వారు 

ఒక సమయంలో ఆయన కుటీరానికి చేరువలో వుండేవారు. 
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దాదాపు నూటయాభై సంవత్స రాలకు పూర్వం, రష్యా 

దేశంలో, ఒక సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించిన ఒకామె 

నాంఘికాచారాల్ని, సాం (పదాయాల్ని, దేశ_కాలపద్దతుల్ని, 

పరిస్థితుల్ని, బందు-మి [తుల మూర్ పు అ భ్ ంత రా ల్ని 

పరిచారకుల-పరిచయస్టుల కరిన వర్యవేక్షణల్ని భరించలేక 

తిరుగుబాటు చేసి దయా జగం కనుపించక, వహంతి నా 

ఆ చిదరంతా పోతుందిమోనని ఆశించింది. వివాహంతో కొ 

స్వచ్చ లభించకపొగా, వై పెచ్చు భ్ ర్త ఆమె చుట్టూ గట్టి 

రాతి గోడలు కట్టాడు. ఇంక భరించలేక సంహాన్ని, సంసారాన్ని 

సర్వస్వాన్ని త్యజించి, (ప్రపంచమంతా పలుమారులు తిరిగి, 

అనేక యాతనలు, బాధలు, కమ్టోలుపడి, ఆ |శమాలు చెరి, 

గురువల్ని దర్శించి, సిద్దపురు షుల్ని అర్షించి, ఎశ్వరహస్య్యాలు 

తెలుసుకుని, ఎంతో లజ్జా నాన్ని సంవ పాదించి, అలతాకిక_నిగూఢ 

శ కుల్ని కూడా సంపాదించి, అ నేక (గంధాలు రచించి, జీవితాశ 

యాన్ని పరిపూర్ణం చెసుకుని ని, పపంచచరి తలో ప వేరు ఖ 

స్తానం ఆ|కమించి, శేషజీవితాన్ని [పశాంతంగా గడపాలని 

పారిస్ సమీపానగల “ఫాన్టై స్ బూ అనె అందమెన 

పర్యత [పదెశంలో నివసిసోవుండగా __ ఒకరోజున ఒకామె 
భారంగా అడుగులు వెసుకుంటో ఆమెను సమీపించి, మోకరిలి, 

ఆమె కళ్ళ ల్లోకి సూటిగాచూస్తూ, చాలా సేపు మౌనంగా వుండి, 
“నన్ను మీ శిష్యురాలిగా అంగీకరించి తీసుకుంటారా?” అని 
(పార్దనాపూర్వ కంగా అడిగింది, 

దానికి ఆమె సమాధానం చెప్పలేదు. 

అంత సేపూ మౌనంగా, నిశ్చ లంగా, గంబీరంగావున్న 

ఆమె కళ్ళల్లోకి తీక్షణంగా చూసి, “మిమ్మల్ని నా గురువుగా 

[ప్రపంచంముందు చెప్పుకోవడానికి అనుమతి బ్రసారా?*” అని 
మళ్ళా అడిగింది, 
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అ మాటతో ఆమె కళ్ళ ల్లోంచి నీళ్ళు జలజలారాలాయి,. 

అమె తలపై చేయివేసి, “నువ్వు ఉన్నతురాలివి. ఈశ్వరుడు 

నిన్ను అను గహంచుగాక : 5 అని హృదయపూర్వకంగా 
అల్ 

దివించింది. 

దివ్యమైన ఆక్షణంనుంచి అమెకు శాంతి లభించింది, 

ఆమే, అనీబిసెంట్. ఆమె గురువే, మేడమ్ బ్లావట్సీ ఇ. 

గురు - శిష్యులిదరూ పపంచచరి తలో [ప్రముఖ నానాలు 

ఆ |కమించుకున్నారు. 

భావటీ ఇ పూర్తిపేరు, మేడమ్ హెలీనా పె|టోవనా 

భావట్సీ ఇ. ఆమె 1881 ఆగస్ట్ 12వ తేదిన దక్షిణ రష్యాలో 

“ఇకాటిరినోస్లావ్” అనే [గామంలో జన్మించింది. ఆమె 

పూర్వీకులు మూడువందల సంవత్స రాల కిందట, జర్మనీ 

నుంచి రష్యా వచ్చి స్టిరపడ్డారు. ఆమె తండి పీటర్ హాక్ హాన్, 

ఆయన మిలిటరీలో సై న్యాధిపతిగా పనిచేసేవారు. ఆమె తల్లి, 

చిన్నప్పుడే చనిపోయింది. అందువల్ల బ్లావట్స్క్మి “సారిటోవ్” 

లో అమ్మమ్మ గారి ఇంటివద్ద వండి చదువుకుంది. తాతగారు 

సివిల్ గవర్నరుగా పనిచేసేవారు. ఆమెకు చిన్నప్పుడంతా 

ఏదో ఒక జబ్బు చేస్తూనె వండేది. 

భావట్సీ గా చిన్నప్పటినుంచీ పత్యేక తరహా పిల్ల. 
తన చుట్టూవున్న వాటినీ, జరుగుతున్న విషయాలను, సంగతు 
లనూ జా్యగ త్తగా గమనిస్తూ ఎరుకలో వుండేది. కాని, 

ఆమెలో ఒక విచి తమైన గుణం వుంది _ అర్హరా తి ని|దలో 

లెచి, దూరంగా ఎక్కడికో వెళ్ళి, అద్భు శ్యశ క్తులతో మాట్లాడేది. 

చదువులో తెలివై నది. ఆటల్లో చురుకై నది. తాతగారి ఇంట్లో 
య @ వున్న [గంధాలన్నీ స్వశక్తితో చదివి ఎంతో విజ్ఞానాన్ని 
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ఆర్జించింది. చదువుతోపాటు సంగితంకూడా నే ర్చి ౦ ది, 

పియానో చక్కగా వాయించేది. ఆమెది గొప్ప కళా 

హృదయం. 

అద్భుతమైన ఆమె మనోశ క్రికి, ఊహాశ క్తి కీ బంధు 

మి తులు ఆశ్చర్యపోయెవారు. ఆమెకు అలౌకికశ క్తులంటే 

ఇషం. ఆ ఇషంతో వాటికి సంబంధించిన [గంధాలన్నీ 
6 రి 

చదివింది. పదిహేనేళ్ళ పయసు వచ్చేప్పటికి, ఆమె ఎంతో 

విజ్ఞానాన్ని సంపాదించింది. 
షు 

బ్రావట్సీ ఇ ఎప్పుడూ ఏవో దూరపు కలలు కనేది. అందు 

చేత (పతి పనినీ, (పతివారూ అభ్యంతరం పెట్టడ మేకాక, 

నిందించి, గట్టి ఆంక్షలు విధించి, కరిన నియమ నిబంధనలలో 

పెట్టవారు. అవన్నీ భరించలేక ఆమె చాలాసార్లు ఎదురు 

తిరిగేది. కాని, లాభంలేకపోయింది. ఒకోసారి ఆమెను మరీ 

విసుగె త్తించేవారు. వాళ్ళ మూర్ధత్వాన్ని భరించలేక, ఏదో 

పుస్తకం తీసుకుని దూరంగా వెళ్ళి పోయేది. లేదా గు రంమిద 

ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏరా కికో తిరిగి ఇంటికి వచ్చేది. ఆమె 

గురవు స్వారీ చాలా నిర్భయంగా చేసేది. ఒకసారి ఆమె 

స్వారీ చేస్తుండగా, కాలుజారి పడిపోబోతే, ఒక అద్భు శ్యవ్య కి 

ఆమెను తనచేతులమీద కాపాడాడు. 

వయసు పెరిగిన కొద్ది భావట్సీ ఇ విలక్షణత్వం అందర్నీ 

ఇబ్బంది పెట్టింది. వారు అమెను ఎప్పటికీ అర్దం చేసుకోలేక 

పోయారు, అప్పట్లో “ఎరివాన్* రాష్ట్ర వెస్ గవర్నరుగా 
గ్ 6 యా 

వున్న ంర్చాన్టైచన్టంర్ వి, వ్రావట్సీ ర” అనే ఆయన అమెకు 

పరిచయమయ్యారు. ఆయన అవివాహితుడు. నల భై ఏళ్ళ 

వాడు. అప్పటికే భావట్సీ ఇ వయసు పది హెడేళ్ళు అమెకు 
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అతనిపై [పత్యేక [పేమంటూ ఏమీ లేకపోయినా, ఇంటా _ 

బైటా తనపై అర్హంలేని ఆంక్షలూ, (కమశిక్షణలూ అధికం 

కావడంతో వాటినుంచి బై టపడటంకోసం ఆమె అతన్ని. వివాహం 

చేసుకుంది. అదీకాక, అప్పటికే వారిద్దరి విషయమై అనేక 

అపవాదులు వచ్చా యి. 

పెళ్ళయిన తర్వాత, ఆమెను భర్త గట్టి అదుపు, ఆజ్ఞల్లో 

పెట్లాలనుకున్నా డు. అతని [ప్రయత్నాలన్నీ విసలం కావడంతో 
ణకు 

రొషం వచ్చి, ఆమెపై మరిన్ని ఆంక్షలు విదించాడు. 

అతను ఒకసారి బ్లావట్స్స్ని విలాసయా [తకు తీసుకు 

వెళ్ళాడు. అక్కడ అతను ఇంట్లోలేని సమయంచూసి, ఆమె 

ఓమంచి గు రాన్ని క్రీసుకుని, కొన్ని నిత్యావసర వస్తువులు, 

చిల్లర సామానులు మూటకట్టుకుని పారిపోయింది. కొండలు, 

అడవులు, మైదానాలు, ఎడారులు దాటి ఈజిప్ట్, (గీస్, తూర్పు 

యూరప్దాటి కాన్స్టాంటినో పిల్ చేరుకుంది. ఆమె జాడ తెలియక 

భర్త, ఆవార్త ఆమె తం(డికి తెలిపాడు. 

చేతిలో డబ్బులేక బ్లావట్క్స్స్ మొదట ఒక సర్శ్మస్ 
కంపెనీలో చేరింది. అకుడ ఒకసారి గు్యరపుస్వారి చేస్తుండగా 

(ప్రమాదం సంభవించింది. వెంటనే పూర్వం రక్షించిన ఆ అదృశ్య 

వ్య మళ్లా వచ్చి రక్షించారు. 

భావట్సీ ఇ ఈజిప్టులో ఒక సంవత్సరం సంగితం నేర్చు 

కుంది. పియానో వాయిద్యంలో _పజ్ఞావంతు రాలు కావడం చేత, 

పారిస్ లండన్ నగరాలలో పియానో [గవదర్శ నలు ఇచ్చింది. 

పెద్ద పెద్ద వాయిద్య సమ్ముళనా కార్యక్రమాల్ని నిర్వహించింది. 
ప (తి కలకు రాసి డబ్బు సంపాదించింది. ఎన్నో కష్టాలు, 

యాతనలు, బాధలు పడి, ధైర్యంగా జీవితం సాగించింది. 
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ఏ విధంగా నై నా సరే మానవులకు సేవ చెయ్యలనే సంకల్పం 

ఆమెలో దృఢంగా వుండటం చేళ, జీవితంలో ఎప్పుడూ దేనికీ 

నిరుతా స హపడలేదు, నిరాశ చెందలేదు. దేశం కాని దేశంలో 

చివరికి అవమానాల్ని కూడా భరించింది. జీవితాన్ని త్యాగం చేసి 

అయినా సరే, మానవ స్వభావాన్ని దై వత్వంగా రూపొందించ 

గల పరశువేది పొందాలనేది ఆమె ఆకాంక్ష. ఆవె_లో ఆ కో రె 

కేం దీకృత జ్యాలగా రగుల్కాంధి. దాన్నె జీవితల క్షు 0గా 

పెట్టుకుంది. ఆ అక్ష్యసాధనలొ సమనాన్ని తృణ|పాయంగా 

విసర్జించింది, 

ఒకరోజున ఆమె లండన్ వీధుల్లో తిరుగుతూ వుండగా, 

తనను చిన్నప్పటినుంచి వెంటవుండి కాపాడే అదృశ్యవ్య కి 

దర్శనమిచ్చారు. అసలు ఆయనెవరో ఆమెకు తెలియదు. కాని 

ఆయన్ని చూడగానే గుర్తించింది ఆయనే తనను మొదటినుంచి 

రక్షించే అదృశ్య వ్యా కని, అయన ఇండియా యువరాజా 

వలె వున్నారు. ఆమె ఆయనతో మాట్లాడాలనుకుంది. మళ్లా 

ఏదో ఆలోచన అడ్డువచ్చి ఆగిపోయింది. ఆయన కొంత 

మంది మి తులతో కలసి దూరంగా వెళ్ళి పోయారు. ఆయన 

కనుపిచడం, తాను ఆయనతో మాట్లాడా లనుకొ వడం, అంతలో 

ఆయన దూరంగా వెళ్ళిపొపడం _ అదంతా ఆ మ ర్నా డు 

ఉహ హెడ్ పార్?” లో కూర్చుని అలోచిసోవుండగా అంతలో 

ఆయన మత్తా కనుపించారు. ఆయన తనవైపు 

గమనించి సంతోషప 

రావడం 

ది, ఆయన చాలా దర్జాగా, హుందాగా, 

గంభీరంగా వున్నారు. ఆయన గొప్ప ఉన్నతులువలె కను 

పించారు. ఆమె లేచి నిలబడేలోపల, చేతిసొంజ్ఞతో ఆమెను 

కూర్చోమని, ఆయన వెళ్ళి ఆమె పక్కన కూర్చుని, “నేను 

ఒక ముఖ్యమైన పనిమీద లండన్లో వున్నాను. సీతో మాట్లాడా 

లని వచ్చాను,” అన్నారు. ఆయనే మాష్టర్ మోర్య. 
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తాను వింటున్న మాటల్ని జ్లావట్సీ నమ్మ లేకపోయింది. 

భవిష్యత్తులో, మానవ జాతిని ఉద్దరించేయత్నంలో, ఆయన 

అమె సహకారాన్ని కో రారు. అయనా, మరి కొందరూ ఆ కార్యం 

నిర్వహించదలిచారు. ఆ కార్యార్లం ఆయన ఆమె అంగీకారం 

కోరితే, ఆమె సంతోషంతో అందీకరించింది. కార్య సాధనలో 

రాబోయే కష్టాలు, బాధలు, ఆమెకు చెప్పారు ఆయన. అయినా 

ఆమె అంగీకరించింది. ఆ కార్యక్రమ నిర్వ హణార్థం, అమె 

కొన్నాళ్ళు టిబెట్లో మహా హాత్ములవద్ద శిక్షణ పొందవలసి 
వుంటుందన్నారు. టిజెట్ వెళ్ళే రోజు త్వరలో రాబోతోంది గనుక, 

ఆ మెను సిద్దంగా వుండమన్నారు. 

అనాటినుంచి భావట్సీ గ మాషర్ మోర ఆధ్యర్యంలో 
గా ట 

డచింది. అటువంటి కష సవయంలో ఆయన ఆదరణ లభిం 

చడం ౦వల్లి ఐశాలమూ భయంకరమూ అయిన [ప్రపంచం ఆమెను 

ఏమి చేయలేకపోయింది. ఆమె ఎక్కడ ఎట్లావున్నా, ఆమెకు 

డి డబు బు పంపించేవారు. కొని ఒక్ ఏ సారి ఆయనకు ఆమె 

జాదే తెలిపేదికాదు. బహుశా తన కూతురు చనిపోయిందనుకునే 
వారు ఆ తం (టె. కాని, గురువైన మాష్టర్ మోర్య, ఆయన 

సహవాసి మాష్టర్ కుతుమి ఆమెకు ఏదో విధంగా, ఎక్కడో చోట 

గురుష్పు అజ్జకొసం బ్లావట్కీ చాలాకాలం ఎదురు 

చూసింది, ఆ మధ్యకా లంలో లెబనాన్కు చెందిన *' THE DRUSES 

OF LEBANON “ అనే జక రహస్య సంఘంలో చేరింది. 

వైవట్సి లండన్లో వుండగా ఒకసారి జీవితంమీద 
ర కలిగి “వాటర్ లూ బిడ్డ” మీదనుంచి దూకి ఆత్మ హత్య 

సువొవాలనుకుంది. అంతలో మాష్టర్ మోర్య (పత్యక్షమై 
మెను ఆత్మ హత్యా _పయత్న ౦నుంచి తప్పించి, “తొందర 
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పడకు. త్వరలో నీకు అన్నీ సిద్దిసాయి,” అని హామీ ఇచ్చారు. 

మహీపీరాధిపతుల అనుమతితో దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని స్తాపించ 

దల చారు మాష్టర్ మోర్య, మాష్టర్ కుతుమి. ఆ సమాజ 

స్థాపనకు వారు భావట్స్ ఇ సహాయం కోరారు. 

ఆ రోజునుంచి బ్లావట్సీ జీవితమే మారిపోయింది. 

తన జీవితం కేవలం అలౌకికశ కులమయమేకాక, ఇంకా అనేక 

2 ప్ప సంగతులకోసం నిరేశింసబడివుందని గ్రహించింది, 

మాష్టర్ మోర్య తన జీవితాన్ని నడుపుతార నే విశ్వాసంతో, 

బావట్స్ ఆనందపడింది. ఆయన అందరికీ రాజపు|తుడుగా 

దర్శనమిచ్చి నా, ఆమెకు అమరుడుగా, దివ్యుడుగా,సిద్దుడు గా, 

శాశ్య తుడుగా కనుపించారు. 

బ్లావట్బీ గా లండన్నుంచి అమెరికా వెళ్లి, అక్కడనుంచి 

గురునివాస స్థలమైన టిబెట్ వెళ్ళాలనుకుంది. కాని, గురువు 

నిర్దేశించిన సమయంరాక, నేపాల్దాటకుండానే కరిగి లండన్ 
చేరుకుంది. అక్కడనుంచి ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికాలు వెళ్ళింది. 

అక్కడనుంచి కెనడా, న్యూ ఆర్షియన్స్, వెస్టిండీస్, జపాన్ 

మీదుగా 1892 చివరలో ఇండియా వచ్చింది. ఇండియాలో 

రెండేళ్ళు వుండి, రష్యా వెళ్లింది. అప్పటికి ఆమె స్వ దేశం 

వదలి తొమ్మి దెళ్ళు అయింది. రష్యాలో రెండేళ్ళు వుండి, 

“టిఫ్టీ స్” వెళ్లి, వృద్దురాలై న అమ్మమ్మను చూసింది. ఆమె 

తిరిగిన |పకిచొటా మహాత్ముల్నీ, పతిభావంతుల్సీ, 

మేధావంతుల్నీ కలుసుకుంది. రషా్యాలొవుండగా మాష్టర్ 

మోర్య కనుపించి, టిబెట్ వెళ్ళ మన్నారు. వావట్స్క్ ఇండియా 

వచ్చి, కాశ్మీర్ లడక్ మీదుగా టిబెట్ వెళ్లి, మాష్టర్ కుతుమి 
పర్యవేక్షణలో నిగూడ శాస్త్రరహస్య్యాల్ని. తెలుసుకుంది. తన 
శారిరక, మానసిక శ క్రుల్ని ఆధీనంలోకి తీసుకుని అద్భు తాలను 
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చేయగల శై సంపాదించింది, మనోశ క్తి తోపాటు ఆమెకు 

యో గద్భష లభించింది. టిబెట్లో మూడేళ్ళుండి, (18677) 

అనేక బషయాల్ని కూలంకషంగా తెలుసుకుంది. అనేక విద్య 

లతో పాటు అలౌకిక శ క్తుల్నికూడా సంపాదించింది. 

బ్లావట్సి ఇ టిబెట్ నుంచి హైప స్ అలెగ్గాం|డియా, 

ఈజిప్పు సిరియా, లెబనాన్, కాన్స్టాంటినో కొన్నాళ్ళు 

వుంది. ఆమె “ఒ డెస్సా”లొ వుండగా మళ్ళా గురు దర్శ న 

మెంది. ఆయన ఆదేశానుసారం ది. ₹_7_1878 న అమెరికా 

వెళ్లి కర్నల్ ఆల్కాట్ను కలుసుకుంది. చేతిలో ఏమా్యాతం 

డబ్బు లేకుండా అమెరికాలోవుండి బట్టలు కుట్ట (బతికింది. 

గురువు ఆజ్ఞానునారం నడచుకుంది. 

1550ల నో పారిస్వెళ్లి, సంగితం-సాహిత్యం-చి|[తలెఖనం 

మొదలె న కళలలో మరచి తర్చీదు పొంది “కళాతపస్వి” 

అనే బిరుదు పొందింది. అనెక వ్యావారాల్ని చెపట్టింది. 

ఒక వ్యాపారంలో నష్టంవచ్చి ౦ది, ఆ కష్టకాలంలోనే ఆమె, 

తండి మరణవార్త విన్నది. అంతలో ఆమెకు సిద్దపురుషుల 

నుంచి గట్టి ఉ త్తరువలు వచ్చాయి, “వవంచాన్ని ఉద్దరిం 

చేందుకు త్వరలో జగద్దురువు అవతరించబోతున్నారు. వారిని 

ఆహ్వా నించెండుకు అ వ్యజ్జాన సమాజం” అని ఒక సమాజాన్ని 

సై పంచండి,” అని. 

ఆ సందర్భంలో భావట్సీ ఇ ఆల్మాట్ను కలుసుకుంది. 

ఆయన పూర్తిపేరు హె।నీ పల్ ఆల్కాట్. ఆయన 1892 

ఆగస్టు బివ తేదిన అమెరికాలో జన్మించారు. మొదట ఆయన 

న్యాయవాది వృతి స్వీకరించి, తర్వాత అమెరికా 

అంతరుద్దంలో పాల్గొని, మంచి పెరు పథ్యాతులు సంపా 

చించారు. ఆయనకు జర్న లిజమ్లో కూడా పవేశముంది. 
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ఆయన గొప్ప వళ్తై కాక, గొప్ప రచయిత కూడా. అన్ని 

రంగాలలో ఆయన కడు సవ: రులు. 1860 లో వివాహం చేను 

కుని, ఇదరు కొడుకులు పుట్టిన తర్వాత, దాంసత్య సఖ్యత రేక, 

భార్యతో విడిపోయారు. ట్ట త్రాక్టిక్షశ క్తుల సంపాదనలో మునిగి 

వున్న సమయంలో ఆయనకు జ ద్లావట్స్ సతో పరిచయమైంది. 

ఆమె సహాయంవల్ల మప కో తు ల దర్శ నభా గ్యం కలిగింది. 

క్రమంగా ఆయన మహాత్ముని శిష్యులై , సము సా న్ని 

పరిత్యజించారు. అలౌకిక శక్తుల్ని సంపాదించారు. 

గురువాజానుసారం జ్లావట్సీ ఇ, ఆల్కాట్, డబి యు. 
ర్త గా రా 

కూ. జడ్జి, ఒక ఐరిష్ లాయరు __ ఆఆ నలుగురూ కలసి 

ది. 111-18౧ న, దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని న్యూయార్క్లో 

స్థాపించారు. ఆ సమాజానికి ఆ లా ట్ _పెసిడెంట్. 

బ్లావటీ 3 సెక్రటరీ. ఆఅ సమాజంలో అందరికీ (వవెశార్త 

వుంది. దాని లక్ష్యాలు విశ్వశ కుల పరిశొధన __ పురాతన 

[గంధ [పచురణ--- విశ్వాన్ని పాలించే ధర్మాన్ని, జ్ఞానాన్నీ 

కేం దీకృతంచేసి, ఆ విజ్ఞాన సర్వస్వాన్ని |పజలకు అందించి, 

వారిని మెల్కాల్చడం. 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ స్టాపన నతో బ్లావట్సి జీవిత విధానం 

పూర్తిగా మారిపోయింది ఆసవాజం |జాంచి ఒకటి లండన్లో 

పెట్టారు. సమాజ సంరక్షణ బాధ్యత, సిద్దపురుషుల చేతులో 

వుంచారు, 

దివ్యజ్ఞాన సవాజంవారు ఏ భేదభావం చూపకుండా 

అందర్నీ సౌదర_సోదరీ చబావంతో తిసుకున్నారు. మతై క, 

తాత్విక, శాస్తారిభివృద్దితోపాటు, (పకృతి ధర్మాల్ని తెలుసు 

కోవాలనీ, మనిషిలోని నిగూఢ శక్తుల్ని వెలికి కీసుకురావాలనీ 
దివ్యజ్ఞాన సమాజం గట్టిపట్టుదలతో పనిచెసింది. 
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బ్లావట్స్స్ అమెరికానుంచి ఇండియావచ్చి, అలహాబాద్ 

లో కొన్నాళ్ళు వుంది. ఆమె వున్న ఇంటిపేరు “కో సనెస్ట” 

ఆమె ఉదయమే లేచి, ఏదో ఒకటి రాసుకుంటూ వుండేది. ఆ 

సమయంలో ఎవరైనా అమెను చూడ్డానికి వెడితే, వారిని 

ముందు వరండాలో కూర్చో బెట్టి, మాట్లాడి పంపించేది. అమెను 

కలుసుకోవడానికి రోజూ ఎంతోవుంది "వచ్చే వారు. ఒకి కో సారి 

అమె కొందర్ని తరిమే సేది, పనివాడు “జాబుల్' అంటి ఆమెకు 

ఎంతో ఇష్టం. రోజులో చాలాసార్లు అతన్ని _పేమగా పిలిచేది. 

అతనికి ఏదో ఒక పని చెప్పేది. అతడూ ఆమె యెడల భయ_ 
భక్తులతో, గారవ_మర్యాదలతో మెలిగేవాడు. బాబుల్ పేరుతో 

ఇల్లు మారుమోగేది. పతి విషయానికీ అతను ఆమె చెంత 

వుండవలసిందె ! 

బావ ట్స 3 ఏ పండితునితోనో, మతాధిపతులతోనో, 

సమాజ సబుకల తోనో_హిందూమతంగురించో, సమాజం గురించో 

దిర్హంగా చర్చించేటప్పుడు- ఒక్కొసారి అంతనుందిలోనూ 

ఆ మెకు మా్యతమె ఒక వాణీ వినిపించేది. ఆమె వెంటనే లేచి, 

కుడో గదిలొకి వెళ్ళి ఆ వాణికి సమాధానం ఇచ్చి, అవసర మైన 

విషయమైతే చర్చించి, మళ్ళా ఎప్ప టికో ఆగదిలోంచి తిరిగి 

రు దె ది. ఆమెతో ఆ విధంగా రహస్యంగా మాట్లాడినవారు 

ట్ర మహవాత్ముల్ లో లేక తనవంటి సోదర _ సోదరి సాధకులో అయి 

వుండేవారు. వారితో మాట్లాడేస్పుడు ఆమె తక్కిన విషయాలన్నీ 
మరచిపోయిది. ఆ క్షణంలో ఆ మహాత్ము లే ఆమె లోకం. 

వారు ఒక్కోసారి అమెకు అ పాకృత రూపాల్లోనో, ఒక్కసారి 

భౌతిక దేహాలతోనో దర్శ నమిచ్చె వారు. 

దివ్యజ్ఞ కాన సమాజ స్తాపనానంతరం, బావట్సీ ఇ రచనలకు 

పూనుకుంది. ప్రాచీన | గంధాల్లోంచి ఏదైనా ఒక అసాధారణ 

అంశాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటేి, వెంటనే ఆవిషయం ఆమెకు 
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[పత్యేక దివ్యకాంతిలో స్పష్టంగా గోచరమయే దె. ఆవిధంగా 

ఆవిషయాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకునేది. ఆమె తూర్పు 

దేశాల సమస్త (గంధాలను మధించి, వాటి సారాంశాలను 

(గ్రహించి, అనేక (గ ౦ధా ల్ని రచించింది. 1877 లో 

“ఐసిస్ అనీల్” అనే వు సకం న్యూయార్క్లో అచ్చయింది. 

అది |పాచీన, ఆధునిక వేదాంత శాస్తారిల రహస్యాల్ని వ్యక్త 

పరచే (గంధం. ఆ [గంధం వెలువడిన తర్వాత దివ వ్యజ్ఞాన 

సమాజం బాగా అభివృద్ది చెందింది. ఆ [గంధం చదివినవారు, 

ఆమె అద్భుతశ క్తి కిని గు రించి, ఆశ్చర్యపోయారు. అది మత 

శాస్త్ర విజ్ఞానమయ గంధం. 

1878 లో బ్రావటీ్కృకే అమెరికా పౌరసత్వం లభించింది, 

ఆ సంవత్సరం ఆల్కాట్తో కలిసి ఆమె ఇండియా వచ్చింది, 

వారు బొంబాయిలో దిగగానే అలహాబాద్నుంచి వెలువడే 

“ది పోయినీర్” అనే పక్రిక ఎడిటరైన ఎ. పే. సిన్నెట్ 

వచ్చి కలుసుకున్నారు. బావట్స్ ఇ అయనకు సిద్దపురుషుల్ని 

పరిచయం చేసింది, 

వారి పరిచయంతో సిన్నెట్ 1880 నుంచి 1864 వరకు 

సిద్దపురుషులతో ఉత్తర పత్యు తరాలు సాగించారు. ఆ 

ఉత్తరాలు నేటికీ ిటీష్ మూ్యజియంలో వున్నాయి. ఆ 

తర్వాత ఆ ఉత్తరాల్ని “ది మహాత్మా లెటర్స్ ” అనే పెరు 

మ్ద అచ్చు వేశారు. అలాగే సిద్దవురుషుల బోధల్ని ఆధారంగా 

తీసుకుని సిన్నెట్ మరో రెండు (గంధాలు రాశారు 1881 లో 

శద అక్కల్ వరల్డ్”, 186 లో “ఎసోటిరిక్ బుద్ది జం” అనేవి, 

బావట్సీ ఇ ఇండియా ఆంతా తిరిగి బొంబాయిచేరి, 

కది ధియాసఫిస్ట్” అనే ప తిక స్టాపించింది. దానికి ఆమే 
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ఎడిటర్. ఆప (తికకు కావలసిన సమాచారాన్న ౦తా సిద్దపురుషులు 

అందజేసేవారు. ఆ రోజుల్లో ఆమె రష్యన్ భాషలో అనేక 

(గంధాలు రాసింది. వలుచోట్ల గౌరవాలు పొందింది. 

బ్లావట్స్ 2, ఆల్మాట్ ఇదరూ ఇండియా నుంచి సిలోన్ 

వెళ్ళారు. అక్కడనుంచి అమెరికా వెళ్ళి, దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో 

“ అంతరంగ శాఖ ” అని ఒక శాఖను ఏర్పాటు చేశారు. కాని, 

అమెకు అమెరికా అంటే విసుగె తింది. దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

వికాసానికి అమెరికా ఏమా[తం అనువై నది కాదని అభి [ప్రాయ 

పడి, ఆ విషయం సమాజ సభ్యులకూ, మహాత్ము లకూ చెప్పి, 

దీర చర్చలు జరిపింది. వారి చర్చల ఫలితంగా దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ కేం[ద కార్యాలయాన్ని న్యూయార్ నుంచి ఇండియా 

తరలించడానికి నిర్ణయం జరిగింది. 

మొదటినుంచీ దివ్యజ్ఞాన సమాజ౦వారి నమ్మకం 

ఏమిటంటే, నూతన మత (పవోధం కోసం, లోకసంరక్షణార్దం 

మహాత్మా మె|కేయ మూడవసారి తమకు అనువై న మానవ 

దెహంలొ జగద్దురువుగా అవతరిసారని, ఆయన్ని గుర్తించి 

ఆహ్వానించాలనీ. ఆ సంగతి బ్లావట్సీy తరచు సమాజ సభ్యులకు 
గుర్తుచేసేది ఆమె మాటల్ని సభ్యులందరూ నిస్సంశయంగా 
విశ్వసించారు. అప్పటికే ది వ్య జ్ న సమాజ కెం|దాలు 

[ప్రపంచంలో పలుచోట్ల ఏర్పా టె వున్నాయి. 

బ్లావట్సీ సాకి మొదటినుంచీ ఇండియా అంటే ఇష్టం, 

(పాణం, (పేమ. అందుచేత అమె, ఆల్కాట్ మరికొంతమంది 

కలిసి ఇండియాలో దివ్యజ్ఞాన సమాజ కేం దకార్యాల య 

స్తాపనకు అనువైన స్టలాన్వెషణకు వచ్చారు. వారు బొంబాయిలో 

ఓషడదిగి, ఇండియా భూభాగం మీద అడుగుపెడుతూ, “ ఇది 
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పవి|త పుణ్యభూమి. మహాత్ముల నివాస సలం, సిద్ద పురుషుల 

నిలయం. మతాలకు పుట్టినిల్లు. 5 అంటూ న|మతగా పవేశిం 

చారు. వారి రాకతో ఇండియాలో పెద్ద సంచలనం బయలు 

దెరింది. ఆ బృందం కది ధియా సపిస్ప ౫ అనే ప తిక ద్వారా 

తమ సమాజ ఆశయాల్ని, ఆదర్శాల్ని [ప్రజలకు వివరించి, 

తెలియపరిచెవారు. అది కొత్త మతం కావడం వల్లా, దాని 

విధానం [పత్యెకంగా వుండటం చేతా కొందరు భారతీయులు ఆ 

సమాజంలో సభ్యులుగా చేరారు. 

బ్లావట్స్ వుహాత్ముల సహాయంతో సమాజ సభ్యులకు, 

[పజలకు కొన్ని మహత్యాలు చేసి పించింది. అనేక సంగతులు 

వివరించి చెప్పింది. కాని కొందరు స్వలాభాపరులైన (ప్రజలు, 

సమాజ సభ్యులు తమకు ఎంతకీ ఎటువంటి ఫలితం, [ప్రయోజనం 

కనుపించకపోయేప్ప టికి ఆమె చేసే మహాత్యాల్ని గారడీగా, 

చై శాచిక శక్తులుగా, హస్తలాఘవం వంటి విద్యగా జమకల్టి కొటి 

కారు. చివరికి ఆమె ఆదర్శాల్ని ఉత్తి మోసంగా నిర్ణయించారు. 

అంతేకాక అమాయకపు (పజల్ని అమెరికా డబ్బుతో వశపరచు 
కుంటోందని [ప్రచారం చేశారు. ఆమె ఆశయాల్ని దుయ్య 

బట్టారు. కొందరు సభ్యులు సమాజంనుంచి వె టికి వచ్చె శారు. 

భారత జాతికి (భష్టత్వం కలిగిసోందని ఆమెపై నిందలు మోపారు. 

ఆమె వ్యవహారమంతా బూటకమన్నారు. మహాత్ముల సంగతి 

ఉ తనాటకమన్నారు. ఆ విధంగా ఆమెతో (ప్రజలు విరోది సే, 

ఇంగ్లీషు పభుత్వం ఆమెను రష్యన్ గూఢచారిగా భావించింది. 

భారతదేశ (ప్రజల్ని రష్యావై వు తిప్పడానికి పయత్ని సోందనే 
అనుమానం పై అప్పటి గవర్నరు జనరల్ లిట్టన్, అమె వెనక 

సి.ఐ.డి. ఆఫీసర్లను నియమించారు. కాని, బావట్సీy అచంచల 
విశ్వా సంతో ముందుకు సాగింది. సి, ఐ. డి. ఆఫీసర్ల రిపోర్టు 

(ప్రకారం ఆమెరష్యా గూఢ చా రి కాదనీ, ఆమె కేవలం 
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సదుదైశ్యంతోనే ఇండియా వచ్చి ందనీ, దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

స్తాపనా, ఆ సమాజ విస్తరణ ఆమె లక్ష్యమని, ఆమెకూ, దేశరాజ 

కీయాలకూ ఎటువంటి సంబంధం లేదనీ, ఆధ్యాత్మిక జీవనమే ఆమె 

జీవిత విధానమనీ చెప్పగా, పభుత్వం ఆమెను గుర్తించింది. 

దానితో ఆమె కీర్తి, దివ్యజ్ఞాన సమాజ |వతిష్ష దేశంలో మరింత 

బలపడ్డాయి. ఆ బృందం దేశమంతా తిరుగుతూ గుంటూరు 

వచ్చిన సందర్భంలో వారికి (బ్రహ్మాండమైన స్వాగతం 

ఇచ్చారు. ఆ బృందం ఇండియా అంతా తిరిగి చివరికి 

“అడయార్ ”ను దివ్యజ్ఞాన సమాజ కేం కార్యాలయ స్తాపనకు 

ఎన్నిక చెశారు. 

1882 డిశంబరులో దివ్యజ్ఞాన సమాజ కేం|దకార్యా 

లయాన్ని అమెరికానుంచి అడయార్కు తరలించారు. దివ్య 

జ్ఞాన సమాజానికి సనకికుమారును [పథాన గురువుగా బజావిం 

చారు. ఆ తర్వాత బుద్దుడు, మహా తా మై (తే య, 

మహాచోహన్లను మహాత్ములుగా నిర్ణయించారు. 

అడయార్ చాలా అందమైన (పదెశం. అక్కడనుంచి 

ఒక నది |పవహించి సము దగర్భం చేరుతుంది. ఆ సాగర 

సంగమంవదవున్న పిశాలమెన రెండువందల అరవై ఎకరాల 

భూమిని దివ్యజ్ఞాన ససూజంవారు కొన్నారు, అ ఆవరణ 

మధ్యలో (బహ్మాండమైన ఒక మ రిచెట్టు వుంది. ఆ ఆవరణ 

అంతటా పచ్చని చెట్లు. చెట్టమధ్య _పార్టనా పుందిరాలు, 

నివాస గ్భహాలూ నిర్మించారు, 

గ్ర 

వ్షావట్బ్స్ (వతిభా, [(పభావంవల్లా, సిద్దవురుషుల 

(పత్యు త్రరాలవల్లా అనేక దివ్యదర్శన నిదర్శ నాలవల్లా దివ్య 

జ్ఞాన సమాజం త్వరలో నురింత పొవకంలోకి వచ్చింది. 

ఆవరణ అంతటా అనతికాలంలోనే అనేక అందమైన భవనాలు 
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లేచాయి. సమాజంలో ఎందరో కొ త్ర సభ్యులు చేరారు. చేరిన 

వారిలో కొందరు ఆవరణలోకాని, కార్యాలయానికి దగరలోకానిః 

నివాసాలు ఏర్పాటుచెసుకున్నారు. ఆవిధమైన విస్తరణ 

ముందుకాలంలో జరగబోయే మహానాటకాసికి అడయార్ రంగ 

సలం కాబోతోందని కొంతమంది మేధావులకు సూచన | పాయంగా 

గొచరమెంది, ఆనాటకానికి సూ(తధథారులు మాష్టర్ మోర్య, 

మాష్టర్ కుతుమి, జ్వ లకుల్. వారు సమాజ సభ్యులకు దిక్షలు 

ఇచ్చి నడిపారు, దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి గుండెవంటిదై న 

ఆంతరంగశాఖను బ్లావట్సీీ నడిపేది. సమాజంలో రెండేళ్ళు 
నిజాయితీగా, (శద్దగా,గట్టిగా పనిచెసిన (తివారికి, ఆ సెక్ష న్లో 

(పవెశార్హ త లభించేది. 

1884 లో బ్లావట్సీ థః లండన్ వెళ్ళింది. అక్కడ ఆమె 

ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నది. అర్జికంగాకూడా ఆమె బాగా చితికి 

పోయింది. అమె జీవితంలోనే చాలా నలిగిపోయింది. కాని, 

ఆ సంవత్సర మె ఆ వె. మహోన్నత (గంధమెన ” The Secret 

Doctrine” (రహస్య (గంధం) పూరి చేసింది. అనవంబరులో 

ఆమె మళ్ళా అడయార్ వచ్చింది. కాని, అక్కడ పరిస్థితులు 

అనుకూలంగా లేవు. మి|తులు, హితులు, సన్ని బాతులు 

అనుకున్న వారే ఆమెకు ఎదురు తిరిగారు. అపవాదులు వేశారు. 

అసహ్య ఆరోపణలు చేశారు. అయినా ఆమె నిర్భయంగా, 

నిశ్చలంగా నిలబడి, * |పజలు కోపంగా, ఈర్ష్యగా వుండి 

ముడుచుకుపోతున్నా, నేను వారిలో దివ్యత్వాన్నె దర్శిస్తాను. 

వారు తమలోని |పకాశాన్ని కప్పెసుకుని నిగూఢంగా నికృష్టంగా 

తిరుగుతున్నా, నేను వారిలోని మహనీయమైన మానవత్వాన్నే 
చూసాను. వారిని నిరాకరించడానికి నేనెవరిని? వారి జీవన 

మార్గంలో (ప వెశించడానికి నాకు ఏం అధికారం వుంది? 
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“భయంకర మైన విషనాగుకు కూడా తిండి పెట్టకుండా వదలకు, అది 

నీచేయి కరచినా సరేః” ఆన్న బుద్దుని మాటలు నన్నెప్పుడూ 

వెంటాడుతూనే వుంటాయి,” అన్నది బావట్సీ ఇ . 
na) 

1889లో బ్లావట్సీ ఇ అడయార్ నుంచి వెళ్ళి, మళ్ళా 

ఇండియా రాలేదు. 1శికి?7లో ఆమె బాగా జబ్బు పడింది. ఆ మరు 

సటి సంవత్సరం ఆమె మహోన్నత (గంధం వ రహస్య 

[గంధం” మొదటి రెండు భాగాలూ చందాల ఐ అచ్చ యా కయి. 

ఆ (గంధాన్ని మాష్టర్ మోర్య, మాష్టర్ కుతుమ, బ్లావట్స్ ఇ 

ముగ్గురూ కలిసి తయారు చేశారనవచ్చు. ఆ గంధం ద్యారా 

గుప్త విద్య, సమ ప్ర శాస్త్రాలు, విశ్వరహసా్యాలు, ధర్మాలు, 

ఎజ్జానం మొదలై నవ ఎన్నో వెలుగులోకి వచ్చా య, ఆ [గంధం 

చదవాలంటే, ఎంతో పీపిక అవసరం. అనేక కాలాల, మతాల, 

సాం[పదాయాల, తత్వశాస్తారలకు చెందిన పరిభాషలలోని 

పదాల్ని, మాటల్ని, వాటి అర్హాల్ని, పయో జనాల్ని వివరిస్తూ 

|వాసిన (గంధం, “రహస్య [గంధం 

“రహస్య గంథం” ఆధునిక పరిశోధనా శాస్త్రవేత్తకు 

ద్వా రాలు తెరిచింది, విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలనే 

ఆకాంక్ష, కుతూహలం, దీక్ష, సాధన, (శమ, (పేమ చూపే 

వారందరికీ ఆ [గంధం ఉత్సాహాన్ని, పోతా హాన్నీ ఇస్తుంది. 

ఆ [గంధం [ప్రపంచానికి ఎంతో బజ్బానాన్ని అందిసోంది. 

అది ఏనాటికీ విజ్ఞాననిది, నిఘంటువు. ముఖ్యం, అనాటి 

జనబాహుళ్యానికి తెలియని అనేక ఆంతరంగిక సూత్రాలూ, 

సిద్దాంతాలూ ఆ [గంధంలొ వున్నాయి. గుప్త విద్యకు సంబం 

ధించిన విషయాలు (పతి తరంలోనూ తగుమాతంగా బహిర్గత 
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1688 లో బావట్సీ ఇ తన వారసురాలిగా అనీబిసెంట్ను 
సూచించింది. ఆ తర్వాత బ్లావట్సీగ రాసిన రహస్య [గంధాన్ని 
ఇంగండు దెశపు * పాలమాల్7౫బిట్ * లో * సర్వ దేశీయ 

సనాతన జ్ఞానసంపదను ఆధునిక యుగానికి అందించిన,_ 

సృష్టి రహసా్యాలు వివరించిన. | గంధం,” రహన్య (గంధం. 
“అది మెధావులకే మహారణ్య[పయాణం వంటిది,” అని 
సమీక్ష చెసింది అనీబిసెంట్. 

1889 లో బ్లావట్స్స్ రాసిన “ది కీ టు ధియాసపీ” అనే 

సు,సకం అచ్చయింది. ఆ తర్వాత “డి వాయిస్ ఆఫ్ 

వద్ద నేర్చుకున్న శాస్తా0ల్ని అనువదించింది. 

బభావట్సీ ఇ అంత గొప్ప స్టితిలోవున్నా, కొందరు అమెను 
na ఎ క్ల 

వుత మోసంగా, కపటురాలుగా, దగాకోరుగా కొట్టేశారు. కాని, 
కొందరు ఆమెను గొప్పు వాహెమాన్వి తురాలుగా, _పెలోకం 

నుంచి శక్తులు పొందిన మహాత్ము రాలు గా చెప్పుకునేవారు. 

భ్లావట్సీ 3 కన్న సుందర స్వప్నాన్ని, జీవితాశయాన్ని 

అడయార్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ కేం ద కార్యాలయం రూపంలో 

చూసి చాలా సంతోషించింది. అమె నిర్మల జీవితం, నిర్భ 

యత్వం, నిశ్చలత్వం, నీకి, నిజాయితీ మొదట ఆమె 
జీవితాన్నే చిందరవందర చేసి, కన్టైలపాలుచేసినా, అశాంతి 
మయం చేసినా, చివరకు ఆమె జీవితం ఆనందంగా పాగింది. 
ఆమెది నిష్కల్మషమైన మనసు. విశాలమైన హృదయం. 
ఆమె ఆధ్యాత్మిక దృష, అందరియెడలా సోదరభావం, 
గురువులయెడ గౌరవం, (పమ, సత్య6యొడల న|మత, తాను 
నమ్మి నదాన్ని నిర్మా హమాటంగా నిర్భ యంగా చెప్పగలగడం, 
విపరీత మైన చురుకుదనం, ఆతృత, ఆరాట౦తోకూడిన 

48 



బుద్దికశలత, దినుల=డుఃభితుల _ నిర్షనుల యెడ దయ, 
మానవజాతి పరిపూర్ణతకై పాటుపడటం ఆమెలోని ఉన్నత 
గుణాలు. అమె ఆశావాది కనిపించినా, మానవుల మధ 
జాతి_మ త వై షమ్యాల్ని నిర్మూలించి మానవుల్ని ఉన్నత పథాన 
నడిపించాలనే. అకాంక్ర దానిక ఆమె యత్నం, [బతుకంతా 
ఆ మెవడ్త కష్టం ఆతూవ్యాం. 

27 

“1891 మే_ఎనిమిధవ తేదీన బావట్సీ ఇ అ౦డన్ లో 
మరజించింది. ' అమె చన్నిఫోయేముందు “దివ్యజ్ఞాన సమాజ 
స్టాపనో దేశం, రాబోయ. జ్ఞగద్దురువును ఆహ్వానించి అనుసరిం 
చడం! ఖో అన్నది. అల్లాగే, _తౌాను చనిపోయిన  తేదినాడు 
(పతి సంవత్సరం తన్న మి కులు సమావేశమై ' ‘THE LIGHT 
OF ASIA” అనే. (గంధం నుంచి ఒక అధ్యాయాన్నీ, భగవదీత్ర 
లోంచి ఒక అధ్యాయాన్నీ చదవవలసిందిగా కోరింది. ఆ 
రోజును “వైట్ లోటస్ డే” అని పిలవాలి అనేద అలాట్ 
అభివుతం. "మె అ పెకల్ని అమెరికా, ఇంగ్లండు ఎ ఫండియాలకు 
పంచారు. లః 

(| ఈ rr x 

శ్వ 

నందొమి దవ శతార్తానికి బ్లావట్స్ రౌంతి [పదాతగా 
పేరు పొందింది. అమె” సామాన్యమైన స్ర్త్రీ ఆశ్చర్య 
చకితుల్ని చేసే ఆమె అద్భుతమైన మనోశ క్రి ఆమె చుట్టూ 
చేరినవారి జీవి తాల్లో గొప్పు మార్చు కీనుకొచ్చి ౦ది. మెరిపించే 
అమె (పజ్జి, శ క్ర-సామర్ద్యాల్కు మాటకారితనం, సంభాషణా 
చాతుర్యం, విస్తార వవంచోయా త, _ అనాధారణమైన సాహస 
కృత్యాలు, - “సమస బిషయ్యాల పై ఆమె నిశితదృష్టి, పవి|త 
జీవనం, విశాల హృదయం, నర్మ ల మనస్సు, మూతపడని 
ఆధ్యాత్మిక చృషీ, ఆమెను ను దెవ్యజ్ఞాన దేవాలయ [బాంగణానికి 
చేర్చాయి. ( 

' న శ 

ఛి @ © 
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1847 ఫీ |బవరి, 17వ తేదీన చార్లెస్ లెడ్బీటర్ లండన్ 

లో “స్టాక్ ఫో చెపైర్” లో జన్మించారు. ఆయన తండి 

రైల్వే కాం _టాక్టరు దగ్గర క్యాషియర్ గా పనిచేస్తూ బెజిల్లో 

మరణించాడు. అప్పుడు లెడ్బీటర్ తల్షి దగర వున్నాడు. 

అతని వయసు ఎనిమిదేళ్ళు. విచ్చి న్న మైన ఆ కుటుంబానికి 

కొన్నాళ్ళు బంధు మి|తులు సహాయం చేశారు. లెడ్ బీటర్ 

"కేం (బిడ్టిలో చేరాడేకాని సమయానికి డబ్బు సర్దుజాటుకాక, 

చదువు మానేసి, బ్యాంకులో గుమాసాగా చెరాడు. కాని, అతనికి 

మతమంటే ఎంతో ఆస్తి. చర్చి కార్య |కమాల్లో (శ్రద్దగా 

పాల్గొని పని చేయడంవల్ల, 1879లో (పీస్ట్గా నియమితుడై నాడు. 

అ తర్వాత అనేక శాస్తారీలు, (గంధాలు చదివి జీవితం గురించి 

పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనే గట్టి పట్టుదలతో అనేక చోట్లకు వెళ్ళి, 
ఎన్నో కష్టాలు, బాధలు పడ్డాడు. ఆ సందర్భంలో అలౌకిక 

శాస్తారిల్లో ముఖ్యులైన బుల్వర్, లిటన్లతో అతనికే 

పరిచయమైంది. 

“డైలీ టెలి (గాఫ్” అనే ప|తికలో ఓ వ్యాసం చదివి, 

సహాయంతో ముక్కాలుపీట మీదకు అలౌకిక శక్తుల్ని 

ప్ప ంచి, వాటి ద్యారా కొన్ని సమాధానాలు పొందాడు 

వీటర్. ఆవిధంగా కొంత సమాచారాన్ని సేకరించాడు. 

న్ని సందేహాలు తీర్చు కున్నాడు. 

1862 లో తల్లి చనిపోవడంతో లెడ్వీటర్ జీవితాంతం 

మరెవరితోనూ (పత్యేక వ్య క్రిగత సంబంధం పెట్టుకోలేదు. 

కాని, అప్పటి దివ్యజ్ఞాన సమాజం వైస్ _పెసిడెంట్ ఎ.పి, 

సిన్నెట్తో లేడ్బీటర్కి స్నేహమేర్చడింది. సిన్నెట్ రాసిన 

'రాల్నీ, బ్లావటీ్కీ రాసిన “ది అక్కల్ వరల్డ్ ౫ అనే 

న్ని _శ్రద్దగా చదివి, అనేక అలౌకిక శక్తులు సంపాదిం 
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చాడు. సిన్నెట్ ద్వారా లెడ్ వీటర్కు ఒకటి, రెండు అనుభవాలు 

కలిగాయి. దానితో అతను 1860ల లో దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో 

చేరాడు. 

సిద్ద పురుషులు దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులకు సలహా 

లిచ్చి, సహాయాలు చేయడం చూసి లెడ్భీటర్ సమాజానికి 

మరింత గట్టిగా ఆకర్షితుడయ్యాడు. అ సమయంలో అతను 

మాష్టర్ కుతుమి నుంచి ఓ ఉత్తరాన్ని అందుకున్నాడు. ఆ 

ఉత్తరం అతని జీవితాన్నే మార్చే సింది. 

సిన్నెట్ ద్వారా లెడ్బీటర్ కు బ్లావట్సీ సతో వరిచయమైంది. 
అతను ఆమె శిష్యుడై, ఇంగ్లండును పూ ర్హిగా వదిలేశాడు. 

శాఖా హారియైనా డు. ఆమె [ప్రభావంవల్ల ఆథధ్యాత్మికంవైపు దృ 

మరల్చా డు. కాని, కొన్నాళ్ళు ఆమెకు దూరంగా వున్నాడు. 

అయినా సిద్ద పురుషులు అతన్ని వదలక “ బ్లావట్సీతో మీరు 

కూడా ఇండియా పర్యటనకు వెళ్ళండి, 5 అంటూ ఉ తరం 

రాశారు, 

1884 లో లెడ్ బీటర్ బ్లావట్సీతో కలిసి, ఇండియా వచ్చి, 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ కేం [ద కార్యాలయంలో నదికి దగరలో 

వున్న భవనంలో వున్నారు. అక్కడ వున్న ఏడు వారాల 

కాలంలో, అతను పూ ర్టీగా మారిపోయాడు. 

లెడ్భీటర్ అడయార్ నుంది సిలోన్ వెళ్ళారు. అక్కడ 

బౌద్దుల పిల్లలకు చదువులు చెప్పారు. బౌద్ద ధర్మ [పబోధంలో 

చాలా (ద్ద తీసుకున్నారు. ఆ సందర్భంలో సిలోన్లో ఒక 

కళాశాలను స్థాపించారు. అంతలో ఎ. పీ. సిన్నెట్ తన కొడుక్కి 

చదువు చెప్పడానికి ఇంగండు రావలసినదిగా లెడ్బీటర్కి 
ఉత్తరం రాశాడు, 
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ఠెడ్వీటర్ ఇంగ్లండు వెడుతూ వెంటగలోసి జిన రాజదాసి 

అనే ఒక సిలోన్ అతన్ని తీసుకు వెళ్ళా డు. - అతన్నే .“* రాజా” 

అంటారు. అతను 16_12_.1879న, సిలోన్ లో ఒక బౌద్ద 

కుటుంబంలో జన్మించాడు. అతడు చాలా చరు క్రి నవాడు. 

కర్షవంత మైన ముఖకనళికలు కలవాడు. అనేక భాషలలో పరి 

నేం కలవాడు. గొప్ప వక్త.  పట్టభ [దూడై సిలోన్ లో 
01.1906 వద్య ఆనంద కళాశాలలో వైస్ (పిన్స్ పాల్గా పని 

చేశాడు. తర్వాత దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో జేరి, కమంగా 

స [(ప్రముఖుడై, అధ్యక్షుడు కూడా అయ్యాడు. 
ల్ల 

అెడ్వీటర్ అల్కాట్తో కలసి బర్మా వెళ్ళి", అక్కడనుంచి 

అడయార్ వచ్చాడు. మహాత్ముల అనుగహరఠివల్ల దివ్య దృష్టి 

సంపాదించి, కుతుమి చెప్పి న పనుల్ని సులభంగా' చేయగలిగాడు. 

జీవితాన్ని చాలాచురుకుగా, శ వైవంతంగా 'పనిచేయించాడు. 

ఉపన్య్యాసాలివ్య్వ డం, అలౌకిక శక్తుల పరిశీలన పరిశోధన మొద 

లై న పనులు సాదనగా పెట్టుకున్నా డు. మానవుల. “పూర్వా - =పర 

జీవితాలను తెలుసుకోగ౭ శ క్రి సంపాదించాడు. ఎప్పుడూ చిత, 
విచిత్రమైన పరిశోధనలు చేస్తూ వుండేవాడు. అలాగే [గహ 

గమనాలు, వాటి పుట్టు పూర్య్వోత్ర తరాల గురించీ (పత్యేకంగా 

చదివి, ఎంతో విజ్ఞానా నాన్నీ ఆర్జించాడు. " ఇంకా ఎన్నో శాస్త్ర, 

విషయాలు స్పష్టంగా తెలిసిన (పతిభావంతుడు" 'లెడ్వీటర్.. 
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, అతను బహముఖ _పజ్జాశాలి. 

తాను చేసే పనులు ఒకు దివ వ్యజ్ఞాన సమాజ 'వికాహేనికే. 

కాక్క మానవాళికే ఉప పయో గపడేటట్లు చూసే సివాడ్యు కెజ్వీటర్. . 
అవసర మైన వారికి సహాయాలు చేసేవాడు. "ముఖ్యం య్రవకు 
లకు విద్య, పేరి శమ ముఖ్యమని పదె పదే నొక్కి చెప్పేవాడు. 

యువకులలో పరిణామం కీసుకురావాలనేదే జీవితాశయంగా పెట్టు 

లెద 



కున్నాడు. మొదటినుంచి యువకుల. మ్ద దృష్టి" పెట్టి, "వారికి 

అనేక సంగతులు తెలియజెప్పి, నేర్పించాడు. 'అలోకిక శక్తుల 

గురించి కూడా వారికి చెప్పేవాడు, - " 

'లెడ్భిటర్ తన మనోశ క్రిచేత యువకుల్లో కొట్టవచ్చే టట్లు 
కనుపించే గుణాల్ని వాటిల్లో శ క్రివంత మైన వాటిని .గమనించే 
వాడు. మొదట తాను "'జినరాజదాస విషయంలొ ఆ సంగతి 

గమనించాడు. తర్వాత తన వద్ద చదువుక కున్న అరండల్ 

విషయంలో తెలుసుకున్నా డు. అతని శిక్షణ కింద వారిద్దరూ 

ఎంతో ఉన్నతులై నారు గొప్ప వక్తలు, .రచయితలు కూడా 

అయ్యారు. చివరికి వారిదరూ దివ్యజ్ఞాన సమాజ అధ్యక్ష 

పదవుల్ని కూడా అలంకరించారు. 

లెడ్ వీటర్ లండన్ దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో వుండగా 

1890లో అనీబిసెంట్ను కలుసుకున్నాడ్న.' -[పధమ' పరిచయం 

తోనే అతనికి ఆమె అంటే భ క్రిభావం బద డింది? అతనంటే 

ఆమెకు గౌరవ భావం ఏర్పడింది. అతన్నుచేసే,పరిశోధనలలో 

ఆమె కూడా ఆసక్తి చూపడ మెకాక, అతన్టితో _; పాటు మ నేక 

శోధనలు చేసింది, వారిదరూ కలసి అన్తేక అలౌకిక్ష, శక్తుల 

తో సిద్దవురుషుల్ని సూ కృశరీరొలతో దర్శించేవారు. 

అనీ బిసె౮ట్కు మాష్టర్ మోర గురువె త, లేడ్బీటర్కు మాష్టర్, 
7 

కుతుమి గురువు. 

'అెడ్వీటర్లో గొప్ప ధైర్యం, శక్తీ, ఆకర్షణా వున్నాయి, 

రచయితగా, వక్తగా, భవిష్యత్తు చెప్పడంలో దిట్టగా, దివ్య 

దృష్టికల _దష్టగా, నుహాత్ము డుగా, గురువుగా మంచి" పెరు 

(ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాడు. అటువంటి "వ్యక్తిపై అశ్నేల 

అభియోగం మోపారు, ఇంగండులో. దానితో అతను పెను 

తుఫానులో చిమ్ముకున్నా డు. 

లలి 



అసలేం జరిగిందంటే, లెడ్ వీటర్ యువకులయెడ 

[ప్రత్యకమైన (శద్దచూపి, దగ్గరకు చేరదీయడంవల్ల అతని 

చుట్టూ ఎప్పుడూ ఎంతోమంది యువకులు విడవకుండా వుండే 

వారు. వారికి ఎన్నో సంగతులతోపాటు సెక్స్ విషయాలు 

కూడా చాలా విపులంగా తెలియజెప్పేవాడు. అందుచెత అతని 

కుంద అవవాదులు, అభాండాలు, అపోహలు, అనుమానాలు 

బయలుదేరాయి. అతనిపై అసభ్యకరమైన విమర్శలు 

చేయ నారంభఖించారు. యువకులతో అతను అశ్నీల సంబం 

ధాలు పెట్టుకుంటాడని వదంతులు పుట్టించారు. ఆత్మ విశ్వాసం 

కల అెడ్వీటర్ అర్హంలేని [పజాఖ | పాయాల్ని పట్టించుకొక 

పోవడంవల్ల ఆతనిపై నిందలు మోపడమెకాక్క, అతన్ని చేరి 

యువకులు పిచ్చి వాళ్ళ వుతున్నారనీ, జీవితంలో పనికిరాకుండా 

చెడిపోతున్నారనీ గోల పెట్టారు _పజలు, సమాజసభు లు. 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ అధ్యక్షులైన ఆల్కాట్ సమక్షంలో 

అతను సంజాయిషీ చెప్పుకొవాలన్నారు. అ గోల అలజడి, 

ఆందోళనతో ఆతని మనసు విరిగి, దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యత్వా 

నికి రాజీనామా చేశాడు. అతని రాజీనామా అనసీబిసెంట్కి 

పెద్ద దెబ్బ. ఎందుకంటే, వారిద్దరూ కలసి అప్పటికే అనేక 

పరిశొధనలు జరిపారు. అతను దివ్యజ్ఞాన సమాజంనుంచి తప్పు 

కోవడంతో ఆల్మ్కాట్కూడా అతన్ని వ్యతిరేకించాడు. కాని, 

లెడ్వీటర్ యూరప్లోవుండి తన పరిశోధనలు చేసుకుంటూ 

కాలం గడిపాడు, 

1907 ఫీ|బవరి 17న ఆల్కాట్ మరణించారు. అనీబిసెంట్ 

దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి అధ్యక్షురాలై ంది. లెడ్బీటర్ తిరిగి 

దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో చేరాడు. అనీబిసెంట్ అడయార్ వచ్చిన 
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కొన్నాళ్ళకు లెడ్ వీటరుకూడా అడయార్ వచ్చా డు. తెడ్బీటర్ 

నిటారుగా, పొడవుగా, తెల్లగెడంతో, విశాలమైన నుదురుతో, 

మెరిసె కళ్ళతో (ప్రాచిన హిందూ బుషుల్ని పోలి వుండేవాడు. 

1847 అక్టోబరు ఒకటవ తేదిన అనీబిసెంట్ ఐర్తండ్లో 

ధనవంతుల ఇంట జన్మించింది. సహృదయులు, వివెకవంతు 

ఈ న బంధు మి|తుల మధ్య పెరిగింది. చిన్నప్పటినుంచి 

ఆమె గంభీరమైనది. ఇరవయో్యఏట (పొట ఫైంట్ మతాచార్యు 
డైన |ఫాంక్ బిజెంట్ను వివాహమాడి, ఒకకొడుకు, ఒక కూతురు 

చుట్టిన తర్వాత కై 9 స్థవమత వేదాంతశాస్త్రంమీద విర క్రి, విసుగు 

అవిశ్వాసం కలి గి ఇరవై అరవఏట విడాకులిచ్చి , తన పెరు 

కుజెంట్ నుంచి బిసెంట్గా మార్చుకుంది. విడాకుల వ్యవహా 

5౦తో పిల్లలుకూడా దూరమయ్యారు. 

అనిబిసెంట్ లోకంముందు నిర్భ యంగా నిలబడి 

కొంబికల్ని, డాబు రేకుల్ని తుడిచి పారేసింది. జీవిత సమస్యల్ని 

ఏ ర్యంగా ఎదుర్కాన్నది. సాంఘిక సమానత్వ ౦క్ సం, 

పజల హక్కులకొనం, స్రీ స్వేచ్చకోనం పోరాడింది. ఆమెలో 
ముదటినుంచి ఆ స్వభావం వుంది. [కమంగా నా పైకత్వం 

వు మొగింది, బెర్నార్త్ షా, హెచ్. జి. వెల్, వెట్స్, 
౧ G3 

*ర్భట్ బరోస్, చార్లెస్ (వాడ్లా వంటి (వముఖులతో కలసి 

నేక సాంఘిక సంస్థల్లో పనిచేసింది. తాను కోరిన సత్యానికీ, 
కృ నికాసా నికీ, సర్వస్వాన్ని తృణ[పాయంగావొడ్డి, [ప్రపంచ 

౩తా తిరిగి, ఎందరో మహాత్ముల్ని దర్శించింది. ఎన్నో 

ననామార్గాల్ని తీ వంగా అనుష్టంచింది. కాని, తాను ఆశించిన 

శ్రసందిర్శ నం కాలేదని నిరుత్స్చా హపడక జీవితాన్ని అనాధుల, 

నుల, నిళ్యహాయుల సేవలో గడపాలని నిశ్చ యించుకుంది. 

(a 
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ఆ |పయక్న౦లో వుండగా బావటీ ఇ రాసిన “ది స్మ కిట్ 

డా క్రిన్,” చదివి. రివ్యూచేయమని “W.T7 STEAD” అన్నె 

ఆయన అనీబిసె=ట్ను- -కోరాడు. ఆమె (గంధం చదివి. 

ఉ కెజితురాల్లై బ్లావట్స్య ని “కలుసుకుని, ఆమె శిష్యురాలై , 

ది. ర 10_1889 న న దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో చేరింది. అప్పటి 

వరకు ఆవెశాలతో, ఆళాజైలతో, ఆందోశనతో, ఆతృతలతొ 

నిండివున్న ఆమె "జీవితం, మరో మలుపు తిరిగింది. ఆ 

తర్వాత ఆమెకు ఆధ్మాత్మిక, తాత్విక, మార్మిక మార్దాలు 

చాలా తేలికగా అహగాహన అయా పయి. ఆమె జీవితము 

వికసించింది. 

1889 లో అనీబిసెంట్ మొదటినారిగా ఇండియా 

వచ్చింది. ఇక్కడి వ మతాలు ఆద్గ్యాత్మి క దృక్పథం, విజ్ఞానం 

ఆమెను ఎంతగానో ఆకర్షించా యి. సంస్కృతం నేర్చు కుంది; 

బాబు భగవాన్దాస్ పర్యవేక్షణలో. త్వరలోనే ఆ బాషలో. 

అసమాన పాండిత్యం సంపాదించింది. తత్ఫలితంగా భగవద్దితను 

ఇంగీష్లులోకి అనువదించింది; 

“హిందూ గంధాల్సి, పూ రగా చదివి, మతాథిపతులతో, 

మరాదిపతులతో, పండితులతో దీర్భ చ చర్చలు జరిపింది, 

ఎందరో మహాత్ముల్ని దర్శించి, వారిని అనుసరించింది, 

పురాణ, ఇతిహాసాల గురించి లి న్నో ఉపన్య్యానాలిచ్చి ౦ది. 

తర్వాతా అవన్నీ 'వు పుస్తక రూపంలో వచ్చా యి. బెనారస్లో 

వు న్న ప్ప డు ఒక ఇంట్లో అద్దికు "వుండేది. దాని పేరు 

“శాంతకుం జ” కాశిలో పండితులు ఆమె శకి సామర్ధ్యాలు 

[గహించి “శ్వేత సరస్వతి అని బిరుదు ఇచ్చి గౌరవించారు, 

ఆతర్వాత వేదాల్ని... శాస్తారల్ని అధ్యయనంచేసి, రామాయణ, 

థాగవతాల్ని ఆంగ్లంలో, రచించింది. - ౨ 

రిగ్రీ 



నటీ ఇ పరిచయంతో అనిబిసెంట్ జీవన విధానమే 

మారిపోయింది. మాష్టర్ మోర్యను గురువుగా 

ఎన్నుకుంది. ఆ తర్వాత లెడ్ వీటర్ ను కలుసుకుంది. 
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ఆ సమయంలో మదనమోహనమాలవ్యాగారు కాశీలో 

హిందూ విశ్వవిద్యాలయాన్ని గాపించాలనకున్నారు. కాని, 

అప్పటికే అనీబిసెంట్ కాశీలో సెం (టల్ హిందూకాలే జి స్టాపిం 

చింది. ఆమె నూలవ్యాగారి అభి [ప్రాయం [గహించి, తాను 

నిర్వహిస్తున్న కాలేజీని, దానికి సంబంధించిన యావత్తు ఆస్తు 

అనూ, యాబై వెల రూపాయలను వారి ఇష్టానికి ఇచ్చె సింది. 

దానితో ఆయన ఐదు చదరపుమైళ్ళ విస్దర్తంలో కాశీ విశ్వ 

ర్దా వా సాకి . ఎఐద్యాలయ న్ని సాపంచారు 

అసివిసెంట్ ఇండియాలో వున్నప్పుడు తెల్లచీర కట్లు 

కనేది. పశ్చిమ దేశాల్లో పొడుగాటి తెల్లగౌను వేసుకునేది. 

ర] నికి తొడు ఆమెది తెల్లని వొట్టి జుట్టు. ఆమె సామాన్యమైన 

శానా అడ అటి 
ఎత్తు, ఎంతటి వారినీ క్షణంలో అకర్షించ గొప్ప వర్చస్సు 

ఆమెది. ఆమె ఉపన్యాసం విన్న లెడ్వీటర్ * అనీలిసెంట్ 

నిశ్చ యంగా [ప్రపంచంలొ గొప్పు వ్యక్సుల్లో ఒకరు” అన్నారు, 

ఆ మాటనే బేగ్ నాల్ల్ * అసీబిసెంట్ వేదిక మదకు వచ్చి నప్పుడు 
గొప్పశ ర్రీత్రో జ్యలిస్తుంది, ఆ శక్తి నలువై పులకూ వ్యాపిస్తుంది,” 

అన్నారు. ఆమె వాగాటికి నె|హూ ముగుడె, తం [డితో చెప్పి, 
[1 (ఏయి 

దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో చేరాడు. అనీబిసెంట్ అతనికి దీక్ష కూడా 

ఇచ్చింది, అ తర్వాత అతను అనేక దివ్యజ్ఞాన సమాజ సమా 

వేశాలకు హాజరై నాడు. మూ డే ళ్ళు మాత్రమే దివ్యజ్ఞాన 

సమాజంలో వున్నాడు. 
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అనీబిసెంట్లో మార్చు చూసి కొందరు పాతమి తులు 

ఆమెను వదిలేశారు. కొందరు ఆమెకు దూరమయ్యారు. ఆ 

సందర్భంలో అమె అంటుంది, “నేను సత్యాన్వెషణి ధ్యెయంగా 

పెట్టుకున్నాను. ఎవరు వున్నా, లేకపోయినా, ఏమైనా నేను 

చివరి వరకు బ్లావట్సీ ఇని పూ ర్తిగాఅనుసరిసాను; ఆమె నన్ను 

నరికినా, నాశనం చేసినా అని. 



ఆడయార్లో దివ్యజ్ఞాన సమాజ కేం దకార్యా 

అయం సాపంచిన తర్వాత ఎందరో కొత్త సభ్యులు చే రారు. 

వారిలో జిడ్డు నారాయణయ్య ఒకరు. ఆయన స్మా ర్రశాఖకు 

చెందిన (వాహ్మ ణులు. రెవెన్యూ డిపార్ట్ మెంట్లో డిప్యూటీ 

తహసిల్ దారుగా వని చేశారు. ఆయన భార పెరు సంజీవమ్మ . 

ఆమె కృష్ణ భక్తురాలు. ఆమె తన కాలనుంతా పూజలతో, భ ర్తి 

పాటలతో గడిపేది. రోజూ |గంధపరనం౦ చేసేది. 
నారాయణయ్యకు తరచు బదిలీలు అయ్యెవి. ఆయన మదన 

పల్లిలో పనిచేస్తుండగా, సంజీవమ్మ అష్టమగర్భాన 11_9_1895 

తెదీ రాతి 1ఓ80 నిమిషాలకు ఒక మగ పిల్లవాడు పుట్టాడు. 

అతనికి “ కృష్ణమూర్తి ” అని నామకరణం చేశారు. ఆ తర్వాత 

ఆ దంపతులకు మరో ముగ్గురు పిల్లలు కలిగారు. 1898 లో, 

కలిగిన వాని పేరు నిత్యానందం. కాని, చివరకు ఆరుగురు పిల్లలే 

మిగిలాడు, 

1807 లో, నారాయణయ్యకు కడప బదిలీ అయ్యింది. 

అకడ కఇషమూ రికి మలేరియా జరం పటుకుంది. అతడు 
ఢా లి అల ఏ శ! 

దాన్నించి (బతికి బైట పడ్డాడు కాని, శారీరకంగా చాలా బల 

హనమైనాడు, 

1901 లో నారాయణయ్య కదిరిలో వుండగా కృష్టమూ రికి 

శాస్రో క్రంగా అక్షరాభ్యాసం, గాయ (తీ మం తోవ దేశంతో 

ఉపనయనం చేశారు. నిత్యానందం మూడేళ్ళ వాడు. అతడు 

కృష్ణమూ రి వెంట స్కూలుకు వెళ్ళి వాడు. వారిద్దరూ ఎప్పుడూ 
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కలిసేవుండేవారు. కాని, మొదటినుంచి వారిద్దరి మన సత్యాలు 

ఒకరి నుంచి ఒకరికి పూర్థి బిన్నం. నిత్యానందం తెలివై నవాడు. 

చురుకె నవాడు. కృషమూ రి అనారోగ్యవంతుడు. 

నారాయణయ్య ఇంట్లో అనిబిసెంట్ ఫోటో వుండేది. 

ఆయన ఆమె గురించి భార్యకు ఎన్నో సంగతులు చెప్పే వాడు. 

ఆమె కృష్ణమూ రికి రామాయణ, మహాభారత గాధలతో పాటు 

అనీబిసెంట్ గురించీ చెప్పేది. 

1908లో నారాయణయ్యకు మళ్ళా కడప బదిలీ 

అయింది. అకుడ ఆయన కూతురు ఇరు (వె ఏళ్ళ ది, చని 

పోయింది. ఆమె ఆత్మతో సంబీవమ్మ మాట్లాడేది. ఒకసారి 

ఆమె కృష్ణమూర్తిని పెరటిలోకి తీసుకువెళ్ళి, “ఆ చెట్టు దగ్గర 

నీకు అక్కయ్య కనిపిసోందా?” అని ఓ చెట్టును చూపి, 

అడిగింది, కృష్ణమ ర్థ్తి రి అక్కను చూ సి మొదట భయపడి తల్లి 

కొంగులో దాక్కుునా డు. కౌన్, ఆ తర్వాత క్రమంగా అతనిలో 

భయంపోయి, తల్తి తోపాటు అక్కను చూసి, ఆమెతో ఇమాబ్లాడ 

నారంభించాడు, : 

1909 లో, సంజీవమ్మ మరణించింది. నారాయణయ్య 

పిల్లల్ని (ప్రేమగా, ఆప్యాయంగా చూసేవాళ్ళు లేకపోయారు. 
రా ఇ ౧ 

పిలలు తలికొసం ఒకటె ఏడ్చే వారు. కాని, కృషమూ రి మో (తం 
ma) డా | to 0 

ఏడ్చే వాడు కాదు. తోటలోకి వెళ్ళి, ఒంటరిగా కూర్చు నేవాడు. 

అక్కడ అతనికి తల్లిరూపం స్పష్టంగా కనుపించేది. అక్కు 
sa) రు 

ఆత్మతో మాట్లాడినటె, తల్లి తోనూ మాట్లాడేవాడు. ఆ శక్తులు 

* నోట్ *_ ఈ లోకంలో మరణించినవారు ఇంకొక లోకంలో జీవించి 

వుంటారనీ, వారు మనకు అవసం మైనప్పుడు సహాయ 

పడగలరని దివ్యజ్ఞాన సమాజంచవారు నమ్ము తారు, 
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అతనికి ఎట్లా కలిగాయో ఎవరికీ తెలియదు. బహుశా కృష్టమూ రికీ 

తెలియకపోవచ్చు. పిల్లల్ని మేన త్ర పెంచింది. అనారోగ్యం 

వల కృషమూ రి సూ్కూలుకు వెళ్ళక చాలా రోజులు ఇంటి దగరే 
లా గ న! ఛై 

వుండిపోయేవాడు. 

1907 ఫి బవరి _ పదిహేడవ తేదిన ఆల్కాట్ మరణించే 
ముందు, “ నా అనంతరం అనీవిసెంట్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

అధ్యక్షురాలు కావాలన్న ది సిద్దపురు ముల అబీష్టమస, లెడ్ బిటర్ 

నిగషే కాక్క మహాత్ము డనీ - 

చెప్పారనీ, ” చెప్పాడు. సిద్దవురుషుల అభీషానుసారం 
అనీబిసెంట్ అధ్యక్షురాలై ది. అప్పటి వరకు ఆమె కేం[దం 

శాశీయే. ఆ తర్వాత అడయార్కు మకాం మార్చింది. 

లెడ్వీటర్ విషయం సిద్దపురుషులు ఎందుకు చెప్పారంటే, 

రసూరస్లో ఆయన మీద అవినీతి ఆరోపణలు రావడం, వాటిని 

ఒక కమీషన్ ముందు విచారణ చేయబూనడం, తెడ్బీటర్ 

చెవ్యజ్ఞాన సమాజానికి రాజినామా చేయడం జరిగింది. అందు 

చేత లెడ్ బీటర్ విషయం |వపంచానికి తెలియజెస్ప వలసిన 

బాధ్యత సిద్దపురుషులు తీసుకున్నారు. ముందుకాలంలో లెడ్ 

బీటర్ తో వారికెంతో వని వుండివుంటుంది. 

క్ సంవత్సర మే నారాయణయ్య రిబె రై నాడు. చాలీ 

చాలని వెన్టన్తో, ఆఅగుగురు పిల్లలతో ఏం చేయడానికీ, ఎటు 

పోనడానికీ ఏమితోచక్క, “నెను రిటై రై వాదనవల్లిలో 

వుంటున్నాను. నా శేష జీవితం దివ్యజ్ఞాన సమాజ సేవకు విని 

యోగించదలిచాను. మిరు అనుమతి ఇస్తే, అడయార్ వచ్చి, 

మీతో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్దంగా వున్నాను; ” అని కంద 

కార్యాలయంవారికి రాశాడు, 
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అనీబిసెంట్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ వి స్టరణకే కాక్క 

భారతీయులకు అనేక విధాల సేవ చేసింది. ని[దపోతున్న 

భారతజాతిని మేలొల్సి, చై తన్యవంతం చేసింది. ఇండియా 

తన ఆధ్యాత్మిక నివాసస్టలం చేసుకుంది. భారతీయులకు 

గొప్ప సాం[పదాయం, సంస్కృతీ, నాగరికతా గతంలో 

వున్నాయనీ, అంతకన్నా గొప్ప భవిష్యత్తు కలదనీ ఆమె 

(గ్రహించి, ఇండియా అంతా తిరిగి, ఆ సంగతి పచారంచేసి, 

నూతన శకానికి పారంభోత్స వం చేసింది. ఆమె [పతిభవల్ల 

దివ్యజ్ఞాన సమాజం |పవపంచమంతటా వి స్టరించి, బహుళ 

[ప్రచారంలోకి వచ్చింది. 

1008 నవంబరులో లెడ్వీటర్ తిరిగి దివ్యజ్ఞాన సమా 

జంలో చేరాడు. నారాయణయ్య దరఖా స్తు పెట్టుకున్న 

రెండేళ్ళకు కేం దకార్యాలయంలో ఒకతను అవసర మై “ర్ు 

ఆఫీసులో పనిచేస్తూ ఆవరణ బైట మకాం వుండటానికి 

అంగికరి స్టే, వెంటనేవచ్చి, పనిలో చేరవచ్చు,” అని అడయార్ 

ఆఫీసువారు రాశారు. నారాయణయ్య వారి షరతుకు అంగీక 

రించి 28_1-1909 తేదిన అడయార్ వచ్చాడు. 

నారాయణయ్య వచ్చిన మూడు వారాలకు లెడ్వీటర్ 

కొంతమంది సె్యకటరిలతో అడయార్ వచ్చాడు. ఆయన 

పూర్వం బావట్స్కితో వచ్చినప్పుడు వున్న బంగళాలోనే 

వున్నాడు. 

లెడ్బీటర్ అడయార్ లోవున్న ఐదేళ్ళూ, ఎప్పుడూ ఏదో 

ఒక పరిశోధన చేస్తూ వుండేవారు. ఆయన కీర్తి విని, పపంచం 
నలుమూలలనుంచీ ఎంతోమంది ఉత్తరాలు రాసేవారు. ఆయనకు 

వచ్చె ఉత్తరాలలొ చాలావరకు చనిపోయిన తమ బంధు 
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మి|తుల గురించి తెలుసుకోవాలనే కుతూహలంకొది రాసినవే ! 

మనిషికి అద్భు శ్యశ క్తులు ఏవిధంగా సహాయం చేస్తాయో చెప్ప 

నుని కొందరూ, తాయత్తులు పంపమని కొందరూ తమ 

భయాలు పొగొట్టనుని మరికొందరూ రాసేవారు. అవసరమైన 
వాళ్ళకు తాయత్తులు తయారుచేసి పంపేవాడు. ఆయనకు 

వచ్చిన ఉ త్రరాల్లో ఒకటి ఒకతను ఎక్కడకు వెడితే అక్కడ, 

బహుచి [తంగా మంటలు రేగి, వస్తువులు కాలిపోయేవి. దానికి 

జవాబుగా ఆయన అతనికి ఒక మం [తంరాసి సంపాడు. అతను 

ఆ మం (తాన్ని నిష్టగా, నియమంగా, జపించ నారంభించినప్ప టి 

నుంచీ, అతను వెళ్ళి నచోట మంటలు రేగడం మానాయి. 

[పజలంటే లెడ్బీటర్ కి ఎంతో పేమ. వాళ్ళు బాధపడుతున్నా 

రంటే, ఆయన హృదయం కరిగిపోయెది. 

లెడ్ బిటర్ రోజూ ఉదయం ఐదుగంటలకు ని దలేచి, కాల 

కృత్యాలు తీర్చుకుని, ఆరున్నర గంటలకు ఒక కప్పు కాఫీ 

తాగి తన పనిలో నిమగ్ను లయే ్ యవారు. పదిగంటలకు 

బోజనం చేసేవాడు. భోజనానంతరం మళ్ళా ఏదో ఒక వని 

చేసేవారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు టీ, రొట్టె తీసుకునే 

వాడు. సాయం తం ఐదుగంటలకు తప్పనిసరిగా సము[ద 

స్నానం చేసేవాడు. సషు డంలో ఈతలు కొట్టడం ఒక్కటి 

ఆయన శారిరక శమ. రాతి ఏడు గంటలకు కొంచెం జావ 

తాగ, రోజంతా తనతో కలసి పనిచేసిన కార్యదర్శులతో అనాటి 

విషయాలప్రైనా, ఇంకా అనేక ఇతర సంగతుల పై నా చర్చలు 

జరిపేవాడు. ఆ సమావెశానంతరిం ఓపావుగంట ధ్యానంచేసి, 

తిరిగి తన కార్య |కమంలో మునిగిపోయెవాడు. 

ఒక్ొ్క్టరోజు రాతి ఆయన ని దపోయేప్ప టికి ఒంటిగంటా 

రెండు ఆయ్యెది. ఏరోజుపని ఆరోజు పూ ర్రికావాలన్న 
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పట్టుదలకల మనిషి, లెడ్ వీటర్. ఆయన ఎప్పుడూ రాస్తూనో, 

చదువుతూనో, పరిశోధన చేస్తూనో వుండేవారు. ఎటువంటి 

పనైనా ఆయన చేలో కీలుబొమ్మ : (పతి పనినీ శ్రద్దగా 

ఓర్చు గా, నేర్పుగా, నిదానంగా, | పేమగా, సంతోషంగా చెసే 

వారు. అయినా అప్పుడప్పుడూ కొన్నివనులు ఆయనకే 

గడ్డుగా వుండేవి. ఒక్కోసారి క్తి షపరిశోధనలు చేసేప్పుడు, 

అలిసిపోయి, ఐదునిమిషాలు ని|దపోయి, లేచి, మళ్ళా ఆ 

పనిలో నిమగ్ను లయే వారు. బాగా ర్మ్యాతయి ని దవ పై, 

ఆని|ద ఆపుకునెందుకు గదిలో అటూ, అటూ తిరిగేవారు. 
అలాగే కార్యదర్శులతో కలసి పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళ తో మాట్లా 

డుతూ, మాట్లాడుతూ మంచంమిద ఒరిగి, ని|దహోయి, లెచి, 

“చివరలో నేను ఏం చెప్పాను?” అని డథధాన కార్యదర్శి 

ఎర్నె స్వుడ్ని అడిగితే, దానికి అతడు తాను చివరలో ఏం 

రాశాడో అది చెపితే, “అంతేకాదు, నేను ఇంకా చాలా చెప్పాను” 

అనేవారు లెడ్వీటర్. 

“అంతకు మించి మరేం చెప్పలేదు. మంచంమీద పడు 

కుని నిదపోయారు,” అని అంటే, “సరె, ఇప్పుడు అ భాగ 

మంతా రాసుకోండి,” అని చెప్పి రాయించేవారు ఆవిధంగా 

ఆయన ర్యాతింబవళ్ళు ఎంతో పనిచేసేవారు. 

లెడ్ వీటర్ అడయార్ వచ్చిన రెండు నెలలకు అనీబిసెంట్ 
అమెరికా యూరప్ పర్యటనకు వెళ్ళింది. ఆమె చికాగో 
మీటింగులో మాట్లాడుతూ, ఈసారి జగద్గురువు పశ్చి మదేశాల్లో 
అవతరిసారు. ఆయన వ్య క్రమయొ్యుందుకు ఒక మానవదేహం 

ఎన్ను కోబడింది. అది, ఎక్కడోకాదు చికాగో నగరానికి 
చెందిన డాక్టర్ వెన్హుక్ (అ మెరికా దివ్యజ్ఞాన సమాజ శాఖకు 

జనరల్ సె కటర్రీ కొడుకైన హూ్యూబర్ట్. అతడు సౌమ్యుడు, 
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సహృదయుడు, ఇప్పుడు అతని వయసు పదమూడే ళ్లు” అని 

(ప్రకటించింది. ఆ విషయాన్ని అనేకమంది దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

సభ్యులు ముఖ్యం, లెడ్ వీటర్ వంటి అలౌకికశ క్రి సాధకులు 

సహితం, అంగికరించి, ప్రపంచమంతా [ప్రచారం చెశారు. 

[ప్రభువు మై|తేయ అవతరణకు హూ బర్ట్ దెహం అను 

వై నదనీ, ఆ సంగకి తనకు అనేక పరిశోధనల ఫలితంగా 

నిరూపణ అయిందనీ అనీబిసెంట్ చెప్పింది. ఆ అబ్బాయికి 

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఇండియా తీసుకు 

రావలసినదిగా అతని తల్లిదం|డులకు చెప్పింది. అనీబిసెంట్ 
ఆవెశానుసారం వారు ఇండియా వచ్చే [ప్రయాణ సన్నా హంలొ 

వున్నారు. 
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షమ వనంరా ది, నిత్యానందం అడయార్ ఎలిమెంటరీ 
వన అప 

స్కూల్లో చేరారు. కృష్ణమూర్తి ఉపాధ్యాయులు చెప్పేది డద 

పెట్టి వినేవాడు కాదు. అసలు చదువంటేనే లక్ష్య పెట్టేవాడు కాదు. 

రోజూ అతన్ని ఉపాధ్యాయులు చావగొట్టైవారు. ఎంత కొట్టినా 

అతను చదువు మీద దృష్తి పెట్టవాడు కాదు. ఆ దెబ్బ లకు 

అతను స్కూల్లోనే చనిపోతాడనుకునేవారు, చూసినవారు. 

అయినా అతను చదివేవాడు కాదు. స్ఫూలూ ఇట్లా ఎప్పుడూ 

అతని మన స్తత్వానికి సరిపజేవికావు. విలు చిక్కినప్పుడల్లా 

నిత్యానందాన్ని వెంటబెటుకుని సము [దం ఒడుకు వెళ్ళి పిల 
రు య a) 

లతో కలసి చీకటి పడేవరకు ఆడుకుని ఇంటికి వెళ్ళే వాడు. 

అన్న దమ్ము లిదరూ ఎవ్వుడూ కలిసే వుండేవారు. వారికి ఒకరి 

మీద ఒకరికి అంత పట్టు, (పాణం, (పేమ. 

గీ 

J 
3 

కృష్ణమూర్తి చిన్నప్ప టినుంచీ దిగులు గొలిపే చూపులతో, 

దూరపు కలలు కంటో వుండేవాడు. అతని రూపం వింతగా 

వుండేది _ పళ్ళు వంకర, ఒళ్ళు మురికి తల ముందుభాగం 

నున్నగా గొరిగి వుండేది. వెనక జుట్టు పొడుగా, మెడ మీద 

పడేది. ఆ జుట్టు నిండా పేలు. ఎప్పుడూ దగ్గుతూ, ఒంగినడుస్తూ 

వుండేవాడు. 

ఒకరోజు సాయం తం లెడ్ వీటర్ సము [ద స్నానం 

చేస్తూ ఒడ్డున ఆడుకుంటున్న కృష్ణమూర్తిని చూశాడు. చూడ 

గానే ఏదో [ప్రత్యేకత కనుపించింది. [కమంగా అతని కళ్ళ ల్లో 

వెలుగు, అతని చుట్టూ కాంతి కనుపించాయి. అతనిలోని లోక 

గురువును చూశారు. ఆ సంగతి తన [పథాన కార్యదర్శి 
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ఎర్నెస్టవుడ్తో చెపితే, అతను నవ్వాడు. ఎందుకంటే, అతనికి 

ఆ కృష్ణమూర్తి బాగా తెలుసు. రోజూ అతనికి చదువు చెప్పే 

వాడు ఎర్నె స్వుడ్. అటునంటి మందకొడి, మురికి, బలహీనం 

అయిన కృష్ణమూ రిని (ప్రభువు మై[తేయ అవతరణకు అను 

వెనదేహ౦ కలవాడు అని లెడ్బీటర్ వంటి వ్యక్తి అనడం 
అతని కేకాక, తక్కిన సమాజసభు్యలకూ ఆశ్చ ర్యాన్ని కలిగించింది 

ఎంత చూసినా ఎవరికీకూడా కృష్ణమూర్తిలో ఎటునంటి వికాసం, 

కాంతీ కనుపించలేదు, అతని దుర్భల దెహం తప్ప. అయినా 

లెడ్ బీటర్ కృష్ణమూర్తి విషయంలో గట్టి నమ్మ కంతో వున్నారు, 

ఒకసారి మాటల్లో “కృష్ణమూర్తి భవిష్యత్తులో నిశ్చయంగా 
అనీబిసెంట్ కన్నా గొప్ప వక్త, తత్వవేత్త అవుతాడు,” అని 

లెడ్ వీటర్ ఎర్నెస్వుడ్తో అన్నారు. 

ఆ నమ్మకంతోనే లెడ్వీటర్ నారాయణయ్యును ఒకసారి 

తన బంగళాకు రమ్మని పిలిచి “మీరు అనుమతి సే, నేను మీ 

అబ్బాయి జీవితాన్ని పరిశో దించాలనుకుంటున్నాను”, అని 

అడిగారు. దానికి ఆయన అంగీకరిసో, ఆ అవకాశాన్ని ఆసరాగా 

వీసుకుని కృషమూ రి శారీరక, మానసిక పరిసితిని విన్న వించు 
ణి ఆ © 

కున్నాడు. 

కృష్ణమూరర్హి విషయం వినగానే లెడ్భీటర్ హృదయం 

కరిగి, “ముందు కృష్ణమూర్తిని నా దగ్గరకు పంపించండి, 
అన్నారు. అప్పటికే అనీబిసెంట్ అనేకమంది ది క్కు లేని 

పిల్లల్ని చేరదీసి తిండి, బట్ట, వసతి ఇచ్చి, చదువులు చెప్పే 

సోంది. అటువంటి ఆమె కృష్ణమూర్తి వంటి వానికి నహాయం 

చేయడంలో వెనుకాడదని లెడ్బీటర్ విశ్వాసం. 
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కృష్ణమూర్తిని నిశితంగా పరిశీలించేందుకు ఆతన్ని తన 
గదికి రమ్మన్నారు లెడ్భీటర్. అతను ఆయన గది దగ్గరకు 

వెళ్ళే డేకాని, లోపలకు వెళ్ళ డానికి మొదట జంకాడు. చివరికి 

వెళ్ళాడు. లెడ్లీటర్ కృష్ణమూ ర్థిని చూసి, పరిశీలించి, అంత 

వరకు అనీబిసెంట్, తానూ కలిసి హూ కబర్ట్ రాబోయే 

జగద్దురువుగా భావించి చెప్పడం పొరపాటనీ, కృష్ణమూ_ే 

శ్రీకృష్ణుడు, జీసస్ అడుగుజాడల్లో వచ్చిన జగద్గురువనీ, 

అంతేగాక అతడు సాక్షొత్తూ మహాత్మా మై్యతెయుని మూడవ 

అవతార అవతరణకు అనువైన దేహం కలవాడనీ |గహించి, 

ఆసంగతి సమాజ సభ్యులందరికి చెప్పి, వెంటనే అతనిగురించి 

అనీబిసెంట్కు రాశారు. అప్పుడు ఆమె అమెరిక యూరప్ 

పర్యటనలో వుంది. 

లెడ్వీటర్ మాటలు అందరికీ అతిశయో క్తులుగా తోచాయి. 

కృష్టమూ ర్థిలొ ఎప్పుడూ, ఏమాతం వికాసం చూడని వారు, 

ఆశ్చర్యపోయారు. లెడ్బీటర్ నిర్ణయంతో దివ్యజ్ఞాన సమాజ 
సభ్యుల్లో గుసగుసలు బయలు చేరాయి. మొ త్తం మీద కష్ణ 

మూ రి సమాజ అవరణ [పవెశంతో సమాజం పై ఒక కొ క్రరకం 

తెర "కప్ప బడింది. కృషమూ రిని, నిత్యానందాన్ని మాషర్ 
ణి న (అ) 

కుతుమి శిక్షణ కింద వుంచారు, లెడ్వీటర్. 

లెడ్బీటర్ ఊఉ త్రరానికి సమాధానంగా, “వెంటనే ఆ 

పిల్లలు ఇదర్నీ సమాజ కెం్యదంలో చే చేర్చండి, వారికి అవసర 

మైన సహాయాలు ఏర్పాటు చేయండి.” అని అనీబిసెంట్ 

రాసింది. అంతటితో హూ కబర్ సంగతి సమా వమెంది. 
(9) =o మొ 

అనీబిసెంట్ ఆజ్ఞానుసారం లెడ్ వీటర్ కృష్ణమూర్తిని, 

నిత్యానందాన్ని సమాజ కేం [దంలో చేర్చారు. సమాజ సభ్యులు 
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కొందరు వారికి చదువులు చెప్పెవారు జా బెల్ ఫోర్ క్లార్క్ _ 

రాసపోలి, సు[బహ్మ ణ్యం మొదలైన ళా ౧౦ 
37౫ 

PN pf, ol 
q+ 

ce eA 

౧౧౧ ఈ 9 చె ప్రే వారు. ఇంగిషు మాతం 
డ్ పణ రం ఇన్ L 

కృష్ణమూర్తి కి |సత్యేకంగా చెప్పేవారు. వారిదరి పై లెడ్ వీటర్ 
ఎ౦తో (శద్ద చూపేవారు. వారిలో భయాలు పోగొబ్రవారు. 
వారి ఆహార_విహారాల్ని పరిశీలిం చేవారు. ముఖ్యం, వారి స్నానం 

విషయంలో సత్యేక [శద వీ సుకుని తొడలమధ్య, గజలలో 
6 జి 

శు[భంగా తోమి స్నానం చేయించేవారు. వారిని ఆవిధంగా 

దిస మొలలతో స్నానం చేయించడం సమాజ సభ్యుల్లో కొంత 
కలవరాన్ని కలిగించింది. కాని, లెడ్భీటర్ అంటే కృష్టమూ ర్తికి 
ఎంతో గౌరవం. ఆ ఇద్దరు పెల్లలంటే, అయనకు చాలా (పేమ, 

అందుచెత క్నషమూరి, నితా్యానందం రాతిం-బవళ్యు 
G&G per.) 

లెడ్బీటర్ కి చేరువలో వుండేవారు. 

అనిబిసెంట్ అమెరికా యూరప్లలో ఏడునెలలు పర్య 
టించి, తిరిగి ది. 27_11_1909న మ|దాసు చేరుకుంది. ఆమెకు 
సెం్యటల్ సైేషన్లో ఘనస్వాగతం ఏర్పాటు చేశారు, దివ్యజ్ఞాన 
సమాజంవారు,  తెడ్భీటర్ తన పక్కనవున్న కృష్ణమూర్తిని 
అనిబిసెంట్కు పరిచయం చేశారు. కృష్ణమూర్తిని అనీబిసెంట్కు 
పరిచయం చేశారు. కృష్ణమూర్తి ఆమె మెడలో గులాలీ 
పూలమాల వేశాడు. అక్కడనుంచి అందరూ అడయార్ 

వెళ్ళారు. ఆతర్వాత సమాజ అవరణలో ఒక అందమైన 
నిర్మాణానికి (పారంభొత్చవం జరిగింది. 

దివ్యజ్ఞాన సమాజంవారందరి దృష్టే కృష్ణమూర్తిపై 
కేం ద్రీకరింసబడి వుండటం, అనీబిసెంట్ గమనించింది. కొద్ది 
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కాలంలోనే వారందరికీ కృష్ణ షపూ రి రి ఆరాధ్యమూ రి రి అయ్యాడు, 

అతడు అఆనిబిసెంట్కు సాష్టాంగ నమసా శరం చెశాడు. అమె 

అతన్ని లేవనెత్తి , కావిలించుకున్న ది. ఆరోజునుంచి కృ షమూ ర్తి , 

నిత్యానందం రోజూ అనీబిసెంట్ను చూడ్డానికి ఆమె గదికీ వెళ్ళే 

వారు. ఆమె వారిని దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యుల సమావేశాలకు 

సైతం హాజరు కానిచ్చే ది. 

డిశంబరు నెలాఖరున మాష్టర్ కుతుమి కృష్ణమూర్తిని 

చూసి, “ఇతన్ని నీ చేతుల్లోకి తీసుకుని, సంస్కరించి పూర్ణ 

మానవునిగా తయారు చేయ” మని లెడ్బీటర్ని ఆజ్ఞాపించారు. 

సిద్ధవ్తురుషుల ఆదేశానుసారం కృష్ణమూర్తి, నిత్యానంద్వా 

లను తం |డినుంచి పూర్తిగా తీసుకుని దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

కేం|దంలో [పత్యేకంగా వుంచారు. అనిబిసెంట్ వారిపై (పత్యేక 

డద, (పేమ చూపడంతో, సభ్యులందరూ వారిని _పీమగా 

చూసేవారు. 

ఒకరోజు రాక లెడ్బీటర్, కృష్ణమూంర్థి గత జన్మల 

మీదా, [పస్తుత జీవితంమీదా పరిశోధనలు జరిపారు. 

తత్ఫలితంగా కృష్ణమూ రీ కృ తికా నక్ష తానికి చెందినవాడని 

తేలింది. దానికి సంబంధించిన గ త ము ఫై జన్మలనూ 

ఆయన పరిశోధించాలనుకున్నారు. అందులో ఇరవై ఎనిమిది 

అవతారాలను లెడ్బీటర్ పరిశోదించారు. తక్కిన రెండు 

అవతారాలను లెడ్వీటర్ సహాయంతో అనీబిసెంట్ పరిశోధిం 

చింది. ఆ ముఫ్పై జన్మలలో పదకొండు జన్మలు స్ర్రీగను, 

పందొమ్మిది జన్మలు పురుషుడుగను జన్మించెనని తేలింది. 

లెడ్బీటర్ రోజుకొక అవతారం చొప్పున పరిశోధనచేసి, తత్సం 

బంధమైన సమాచారాన్ని ఎర్నె స్వుడ్కి చెప్పి, రాయించారు. 
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మొదటిరోజు పరిశోధన పూర్తయిన తర్వాత, “ క్యదో జు బుద్ద 

భగవానులు దర్శనమిచ్చి, అగ్ని గురించి చెప్పారు,” అన్నారు, 

తెడ్లీటర్. ఆ పరిశోధనల ఫలితంగా కృష్ణమూర్తి గత జన్మల్లో 

బుద్దుని శిష్యుడని తేలింది. కృ _ికా నక్షత్రానికి సంబంధించి 

అవతరించిన అతని వయను, అప్పటికి పదమూడు సంవత్స 

రాలని నిర్ధారణ అయింది. అప్పటికి కృష్టమూి వయసు 

కూడా పదమూడేశ్ళే. 

అఆ ము ప్రై అవతారాల సమాచారాన్ని దివ్య జ్జ న 

సమాజ పతికైన "ొదియోసపీోలో వరసగా (ప్రకటించారు. 

కృ తికా నక్ష తానికి చెందిన మొదటి అవతారం (క్రీస్తుపూర్వం 

1122 సంవత్స రాలనీ, చివరి అవతారం |కీస్తుశకం 624 అనీ 

పరిశోధనలవల్ల తెలింది. కృష్ణమూ రి గత జన్మల్ని దృష్టిలో 

అటుకుని “The Lives of Alcyone “ అనే ప సకం రాశారు. 

లెడ్ వీట ర్. “అలి యోన్” అంటే, “ పకాశవంత మైన 

నక్ష త్రం” అని అర్థం, 

లెడ్బీటర్ కృష్ణమూ ర్హి భవిష్యత్తునుకూడా పరిశో ధించి ఒక 
నిరిషమెన అభి,పాయానికి వచ్చారు, “కృషమూ ర నిశ 
We జా L 1 | (sa) అలల బి 

యంగా మహాత్ము డని, రాబోయె జగద్దురువనీ, తిరిగి పసానన్న 

ఏసు పభువని”, “Krishna Murty - The Vehicle of the new 

world Teacher - The Lord Maitreya’ అని నిరయించు 
(a) 

కున్నారు, లెడ్ వీటర్. 

దివ్యజ్షాన సమాజ కేం [దంలో కృషమూ రి,నితాకానందం 
Ey ణ 0 

హాయిగా, ఆనందంగా వున్నారు, సమాజ సభ్యులు వారిద్దర్నీ 

ఎంతో _పేమగా చూసుకునేవారు. క్రమంగా కృష్షమూ ర్హిలో 

{tl 



ఎన్నా గొప్పు గుణాలు వెలుగులొకి వచ్చాయి. అటువంటి 

మహాత్ముడు తనను వెతుక్కుంటూ వచ్చినందుకు అనీబిసెంట్ 

ఆనందపడింది. అతని జాన్న త్యాన్ని అనేక కోణాలనుంచి 

చూసి, పదే పదే పరిశోధనలు జరిపి, అతడు నిశ్చయంగా తిరిగి 

వస్తానన్న ఏసు పభువెనన్న సంతోషంతో అనీబి సెంట్ ఉప్పొంగి 

పోయింది. తన జీవితాశయమే నెరపెరినట్లూ, జీవితమంతా 

ఎదురు చూసిన వెలుగే కృష్ణమూర్సిగా తన కళ్ళముందు 

[పత్యక్షమైనట్లూ భావించి సంతుష్టె చెందింది, 

కృష్ణమూర్తి పవ కని, తిరిగి వ వనానన్న ఏసు పభువ 

కృష్ణుడు బుద్దుడు ఎస తర్వాత ఎ్రష్టమూ రై (ప్రజల్ని 

సరై' న మార్గాన నడపడానికి అవతరించిన జగ దురువనీ, 

ళ్ 

ఆ 

సంగతి తమకు ఆనేక నిణాల నిరూపణ అయిందనీ అనీబి సెంట్ 

(ప్రచారం చెసింది. ఆ రోజుల్లో అమె మాటకు ఎంతో విలువ 

వుండటం చేత, (ప్రజలు, సమాజ సభ్యులు ఆమె మాటలు 

విశ్వసించారు. తను జీవితాలు తరించనున్న వని సంతసించారు. 

కాని, తాను ఆశించినంత త్వరగా కృష్ణమూ ర్తిలో 

ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కనుపించకపోయేటప్ప టికి లెడ్ బిటర్ 

అతన్ని పీకంట కనిపెడుతూ, అనేక సంగతులు [పత్యెకంగా 

విశదపరచడ మేకాక, | పరా క, కృష్ణమూ రిని సూక్ష్మ శరీరంలో 
టిబెట్లో వుంటున్న మాష్టర్ కుతుమి నివాసానికి తీసుకువెళ్ళి , 

ఓ పది హాను నిమిషాలు “ఉపదేశం ఇప్పి ౦చేవారు. అవఐధంగా 

కృష్ణమూ రి రికి దీక్ష ఇచ్చేందుకు అర్హ త్త త్వరితం చేశారు. 

లెడ్ నీటర్ ఇచ్చిన శిక్షణా ఫలితంగా “కృష్ణమూ రీ రిలో దయ, 
(పమ, సత్యం, సమత్వం, స్మత్చవర్తన, పవి|తత, థెర్యం, 

శారీరక _ మానసిక ఆరోగ్యం, భూతదయ, నిస్వార్గం మొదలై న 
గుణాలు పెంపొందడంవల్ల మాష్టర్ కుతుమి అతనికి మరిన్ని 
సంగతులు బోధించారు. 
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అ విధంగా ఐదునెలలు [పతిరోజూ కృష్టమూ రిని 

సూక్ష్మ శరీరంలో మాష్టర్ కుతుమి దగ్గరకు కనుక వెళ్ళారు, 

లెడ్ వీటర్ కృష్ణమూర్తి రి తన కిచ్చిన ఉపదేశాన్న ౦తా క్సు ప్తంగా 
రాసుకు న్నాడు. అదే ” at the feet of the master “' “పరమగురు 

చరణ సన్నిధి" అనే పుస్తకంగా రూపొందింది. 

కృష్ణమూ ర్రిలో ఒక విచ్నితమైన గుణం వుందేది_ చని 

పోయిన వారి ఆత్మ లతో రా ని|దలో మాట్లాడేవాడు. ఆ 

మాటలు దగ్గర వున్న వారికి స్పష్టంగా వినిపించేవి. అతనికి 

చేరువలో లెడ్వీటర్ వుండేవారు గనుక, ఆయన ఆ మాటల్ని 

(శ్రద్దగా ఐని, అవి అద్భుత మైన సంగతులని [గహెంచి, వాటిని 

తనకు అవసరమైన చోట అంటే, రచనల్లో, ఉపన్యాసాల్లో, 

ఉ తరాల్లో, సంభాషణల్లో, చర్చల్లో ఉపయోగించెవారు. రాతి 

తనకు కలిగిన అనుభవాల్ని కృష్ణమూర్తి ఉదయమే ఒక 
పుస్తకంలో రాసుకునేవాడు. మొ తం మీద క క ష్షవూ ర్ ద్వారా 

వెలువడిన అనేక అనూ ల్యమెన సంగతుల్ని 'లెడవీటర్, కృష్ణ 

మూరి ఇద్దరూ భ|దపరిచారు. 

కృష్ణమూ ర్షి, నిత్యానందం దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో చేరిన 

తర్వాత వారిలో హిందూ సాం|పదాయ పద్దతులు వూ ర్రిగా 

పోయాయి. వెద మం|తాల స్తానంలో ఇంగ్లీషు చోటు చేసు 

కుంది. చక్కని |కాప్కు దుస్తులు, ఆహార _ విహారాల్లో పూరి 

మార్చు వచ్చింది. [బిటీష్ పద్దతు౭ న్నీ అలవాటై నాయి. 

క్రమంగా కృష్ణమూర్శి పరశు భం, పరిపూర్ణం అయ్యాడు. 

ధారాళంగా ఇంగ్లీషు మాట్లాడేవాడు. అతనికి ఓ నిర్జీత కార్య 

[కమం ఏర్పాటుచెయబడింది. ఆ [ప్రకార మె అతడు నడచు 

కోవాలి, ఉదయం ఐదు గంటలకు ని దలేచి, కాలకృత్యాలు 

తీర్చుకుని, బాపిదగ్గర స్నానంచేసి, (పార్ధన-ధ్యానం చేయాలి. 
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ఆ తర్వాత లెడ్వీటర్ దగర చదువుకోవాలి. చదువుతోపాటు 

కొన్ని సంగతులు చర్చించి తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 

వ్యాయామంచేసి, మళ్ళా వేడినీళ్ళస్నానంచేసి, శ్యభమైన 
బట్టలు ధరించి చదువుల్లో (పవేశించాలి. 

అనీబిసెంట్ ఆదేశానుసారం దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యు 

లందరూ రాబోయే జగదురువును సహృదయంతో ఆహ్వానించి 

తీసుకోవడానికి సిద్దంగా వున్నారు. 

కృష్ణమూర్తి దివ్యజ్ఞాన సమాజ అంతరంగశాఖ సభ్యు 

డెన మూడు వారాలకు కతుమి అతన్ని తన శిష్యునిగా కీసు 

కున్న సంగతి లెడ్వీటర్ కీ, అసీబిసెంట్కీ చెప్పారు. 

ఆ రోజుల్లో అనీబిసెంట్ తరచు బెనారస్ వెళ్ళేది. అక్కడ 

అనేకమంది గురువుల్ని, మతాదిపతుల్ని, మరాధిపతుల్ని, మహా 

తుల్ని, యోగుల్ని, సాధువుల్ని, సన్యాసుల్ని దర్శించి, 

వారితో అనేక విషయాలు చర్చించేది. వారంతా (పాచీన 

యోగ ._ తాం (తిక _ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాల్ల్' ఎంతో [పవెశమున్న 

వారు. 1910 _ జనవరి మొదటి వారంలో అనీబిసెంట్ బెనారస్ 

వెళ్ళింది. ఆమె అక్కడ వున్న సమయంలో, ఆమె అఖీమ్రాను 

సారమే అడయార్ లో కృష్టమూ రికి “దిక్షి ఇవ్వడం జరిగింది. 

జనవరి పదకొండు, పన్నెండు తేదీలలో సూర్యుని (“మిత”) 
సమక్షంలో, అనీబిసెంట్ గదిలో కృష్ణమూర్తి జ్ఞాన దిక్షొ 

ప్రదానం జరిగింది. అఆ సూర్యుడు మై్యతయుని వార సుల్లో 

ఒకరు. ఆ దీకొ విధానమంతా ఒక తంతు. ఆ సంగతంతా కృష్ణ 

మూరి స్వయంగా అనీబి సెంట్కు ఒక ఉత్తరంలో రాశాడు. 
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“ దీక్ష ఇవ్వబడిన రాతి నేను సూక్ష్మ శరీరంలో 

మాష్టర్ కుతుమి నివాసానికి వెళ్ళాను. అక్కడ ఆయనా, 

మాష్టర్ మోర, మాష్టర్ జ్యలకుల్ మొదలై నవారు వున్నారు. 
వారు నాతో ఎంతో సేపు చాలా దయగా మాట్లాడారు. దీక్ష 

గురించి నాకు చెప్పారు. 

“ వారితో కలిసి నేను [ప్రభువు మై తేయుని దగ్గరకు 

వెళ్ళాను. అంతకుముందు నేనోసారి |పభువు మై తేయుని 
దర్శించాను. మెము వెశ్ళేప్పటికి మై తేయుని చుట్టూ ఎందరో 

గురువులు, మహాత్ములు, సిద్దపురుషులు అర్హచం [దాకారంలో 

నిలబడి వున్నారు. కుతుమి నా కుడిచెయ్యి పట్టుకుని, నన్ను 

మై తేయుని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళారు. మిరూ(అనీబి సెంట్ 
లెడ్భీటర్ నాకు దగ్గరగా నిలబడివున్నారు. మైతే్యయులు 

నన్ను చూసి చిరునవ్వు నవ్వారు. ఆయన నన్ను చూపుతూ, 

“బత్రనెవరు ? *” అని మాష్టర్ కుతుమిని అడిగారు. 

“ మున సంఘంలో చేరడానికి ఇతనొక అ భ్య రి, » 

అన్నారు మీరు. 

“ చేర్చుకోవడానికి నాకేం? అర్హుడని నువ్వు హామీ 
ఇస్తావా? ” అని మె తేయులు మిమ్మల్ని అడిగారు. 

“ఇసాను” అన్నారు రుతు. 

“అయితే అతన్ని చివరివరకు నడుపుతావా?” అని 

మళ్ళా అడిగారు. 

“నడుపుతాన్కు” అన్నారు మీరు హామీగా, ధీమాగా. 

ES సంస్థ సం పదాయం [ప్రకారం (పతి కొత్త అభ్యర్థికి 

ఇద్దరు పాత సభ్యులు జామీనుదారులుగా వుండాలి,” అన్నారు. 

“రెండో జామినుదారుగా నేనుంటాను” అని వెంటనే 

అన్నారు జ్యలకుల్, 
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“అభ్యర్థి చిన్నవాడు. [ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ అతని 

వెంటవుండి చూసుకునేవారు మరికొందరు కావాలి,” అన్నారు 

మై తేయులు. 

“ఆ విధంగా అతన్ని చూసుకోవడానికి మేము సిద్దంగా 

వున్నాం,” అంటూ మీరూ, లెడ్బీటర్ ముందుకు వచ్చారు. 

“అతనంటే నిజంగా మికు అంత గొప్ప | పేమవుందా! ” 

అని మళ్ళా అడిగారు. 

“అవును. అతనంటే మాకు నిజంగా ఎంతో గొప్ప 

_పేమ వు వుంది,” అని మీరిదరూ అన్నారు, 

అప్పుడు [పభువు మెైె[తేయ మొదటిసారిగా నాతో 

మాట్లాడారు. 

“వీళ్ళ టే నికు (పెమెనా? వాళ్ళు చెప్పె నట్లు వింటావా?" 

అని మిమ్మల్ని చూపించి నన్ను అడిగారు, 

“నాహృదయ మంతటితో వారిదర్నీ _పేమిస్తున్నాను,” 

అన్నాను. 

“ద సౌ భాతృత్వపు సంన్ల అనాదిగా వుంది. ఆంతం 
ల 

వరకు వుండబోతోంది. నువు వ్వు ఇప్పుడు ఈ సంస్లలో చెరదలి 

చావు. అవునా?” అన్నారు. 

“అవును. అర్హుడనై తే చేరదలచాను, అన్నాను. 
యె 

కా సంస్థ ఆదర్శం ( నీకు తెలుసా,? అని అడిగారు. 

ళ్ ద్ర సూర్య మండలాన్ని పొలిం చె (తిమూ కర్షిత్వాన్ని 

గౌరవించి, దానితో సహకరించి, లోకోద్దరణకు పనిచేయడం,” 

అన్నాను, 

“నిన్ను నీవు మరచి, నీ జీవితాన్నీ, శక్తినీ ధార 

హోస్తావా? అంతా |పభువుగా భావించి నీ జీవితాన్ని (పేమ 

మయం చేసుకోవాలి, ” అన్నారు మై[తయులు. 
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“ఆ తర్వాత నాకు ఎన్నో గొప్ప వస్తువులు చూపారు. 

అసెమిటో చెప్పమన్నారు. సరిగా చెప్పాను. కొన్ని ఫిర్యాదులు, 

సమాచారాలు చెప్పీ, వాటి విషయంలో నా అనుభవంతో, వివే 

కంతో ఎల్లా తీర్పు ఇసానో అడిగారు. నన్ను చిన్నప్పుడు 

స్కూల్లో కొట్టిన టీచర్ని చూపి, “ ఈయన అంటే నీకు విర కి 

భావం, శ|తుత్వం వుండేది. అవసర మైతే ఈయన్ని కూడా 

[పేమతో తీసుకుంటావా ? కావలి స్టే, వారికీ సహాయం చేసావా?” 

అని అడిగారు. “తప్పక సహాయం చస్తాను," అన్నాను. 

రా తర్వాత మై[తేయులు అందరి సిద్దపురుషుల వంక 

“మీరు ఇతన్ని సంస్లలో చెరు కోవడానికి ఆఅమోదించారా?” 

అని అడిగారు. అందరూ అంగీకరించామన్నారు. 

పో మై|తేయులు శంబాలా ఆ వైపు తిరిగి ఇట్లా 

జీవితానికి పభువై న ఓదేవాః నీ పేరు మీదుగా, 

౦ ఇది చేస్తున్నాను," అని అనగా ఒక్కసారిగా శంబాలా 

ఎన్న దిశను ఒక పెద్ద నక్షతం ధవళ కాంతితో మెరుసో 

(పకా శించింది. 

* నందాలా : 

బావ ట్సీ్మ ప్నకారం “సఇంబాలా” _ ఆధిగోవీ ఎడారి. టిబెట్ వారి 

కథనం హ్రకొరం, ఆడి 'సెంటఏల్ ఆసియా (పాంతం, శంబాలాను 

*“శ్వెతదీపంి అని కూడా అంటారు. అదొక అదృశ్యజయాసిస్-కల్చ్పనా 

జగత్తు, ' 
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“ఆకాశంలో (పకాశిసోన్న ఆ నక్ష [తం [ప కాన గౌతమ 

బుద్దుడు, మహాచోహన్ (సూర్యమండల [ప్రభువు రూపాల్లో 

మహాచోహన్ ఒకరు, మాష్టర్ మోర్య, మాష్టర్ కుతుమి 

కనుపించారు, 

“ఆతర్వాత మహాత్మా మై లేయులు నన్ను పిలిచి నా 

తలపై చేయివేసి, నిన్ను మా సంస్థలో చేర్చు కుంటున్నా ౦. 

నువ్వు త్వరలో అవతల తీరం చేరుకోగాక :” అని దీవించారు. 

“మహాత్మా మై తేయులు అలా అని, జ్ఞానతాళం చెవి నా 

చేతికి ఇచ్చారు. దాని సహాయంతో సిద్దవురుషుల్ని దర్శించ 

వచ్చు, కలుసుకోవచ్చు. 

“ఆతర్వాత జక్్క్క్టాకగా సిద్దపురుషుడె వచ్చి, నా తలప 

చేయివేసి, నన్ను దీవించి, ఆశీర్వ దించారు. 

* “* శంబాలా ” అనేద కేవలం ఒక భావన మాత్రమె. అది 

కంటికి కనుపించేది కాదు. అందు [పవేశం సిద్ధపురుషుల కే సాధ్యం. 

అది అలౌకిక _ మార్మిక _ తాం తిక శకుల చక్రవ రి నివసించే 

|దేశమంటారు, మరి కొందరు. 

“ శంబాలా * భూమండలానికి నాఖీస్థానమనీ, స్వర్గలోక 

వాసుల్నీ _ భూలోక వాసుల్నీ కలిపే కొక్కెమనీ కొందరి భావన. 

అది గుప్త విద్యా రాజ్యం. పంచభూతాల కేం|దీకృతశ క్తి స్వరూపమే 

“ శంబాలా * అంటారు ఒక వర్గం వారు. దాని చుట్టూ అతీత శక్తులు 

వుండటంచేత అందు |పవేశం ఎహు కష్టమంటారు. కేవలం పవి|త 

హృదయులు, ఏకా గచిత్తులు, నిష్కల్మ షమనస్కులు, సత్యాన్నే షకు 

మా|తమే [ప్రయత్నించి అందు [పవేశించగలరంటారు. 

రి 

శంబాలా గురించిన గాధలు, సమాచారాలు పపంచమంతటా 

ఆనా టీనుంచి, ఈనాటివరకు విరివిగా వస్తూనే వున్నాయి. |వపంచంలో 
తీవ సంక్షోభం ఏర్పడినప్పుడు, మానవ జాతిని కాపాడి, రక్షించేది, 

ఆ శంబాలా వాసులే నంటారు, 
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మై్య[తేయులు కూడా నన్ను దీవించి, ఆశీర్వదించారు. 

“అప్పుడు ఆ నక్షతం అద్భు శ్య మైంది. మేమంతా 

వెళ్ళి పోయాం, 

“అంతలో నాకు మెలకువ వచ్చింది. తెలియని 

ఆనందంలో వున్నాను. 

వళ్ళా వెంటనే ని|దపోయాను, 
“ఆరోజంతా నాకు దెహస్ఫురణలెదు. నాలోవల వీవో 

జరిగాయి, 

“మర్నాడు శంబాలా చక్రవర్తి సనతికుమార్ దర్శన 

భాగం కలిగింది. ఆయన నాఅంత చిన్న వారు. స్ఫుర దూప. 

(ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతూ కనుపించారు. ఆయన నవ్వితే, 

అది సూర్య్యకాంతివలె పుంది. ఆయన నము]దమంత 

గాంబీర్యుడు, మేరువంత బలాడ్యుడు. ఏది ఆయన ముందు 
కీక్షణం కూడ ఘనంగా నిలవలేదు. అయినా ఆయన ఏమి 

కాదు, [పేమమయుడు. అందుచేత ఆయన ముందు నాకేమీ 
భయమనిపించలేదు. అంతకుముందు నేను చూసిన ధవళ 

నక్షతం ఆయనలో ఒక భాగం. ఆయనే ఈ విశ్వమంతా. 

మేము చూసేందుకు వీలుగా ఆక్షణాన ఆయన అక్కడ 

వుశ్నారు. అంతే: ఆ క్షణాన అక్కడేకాదు, అంతటా వున్నది 

ఆయనే | 

“తంలో చాలా చేశాను. ముందుకాలంలో ఇంకా 

గొప్పగా చేయబోతున్నాను క. 

ఆయన శ E ఎప్పుడూ నా వెనకఠవుం ఆయన నక్షతం 

నామీద నిలిచి వెలిగింది. ఆయన చెయె క్తి న్ను దీవించారు. 

మేము వెళ్ళి పోయాము. 
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ఆయన వెనక ఇంకా ముగ్గురు నిలబడి వున్నారు. కాని, 

నౌ కళ్ళు ఆయన్ని ౦చి తప్పి ంచుకోలేకపోయాయి. నేను 

ఇంకా ఆయన గురించే యోచిసో “అంటూ కృ స్ట మూ రి 

ఉ తరం పూ ర్తి చేశాడు, 

క్చృ ష్ణ మూ ర్తి ఉత్రరం (ప్రకారం చూస్తే, (ప్రభువు 

మె, తకేయ కృషమూ ర దేహాన్ని నిశ్చయంగా తన వాహనంగా 
హ్ అజ్ఞా _ 
తీసుకున్నా రనిపించక మానదు. 

లెడ్బీటర్, అనీబిసెంట్ ఇదరూ రెండేళ్ళు కృష్ణమూ రిని 
జాగ త్రగా, (శద్దగా, పరి శు|శంగా, కరిన శిక్షణతో తీర్చి 

దిద్దారు. కాని, ఆ విషయమై అనీబిసెంట్ ఒకసారి * మహాత్మా 

మై[తేయ భౌతికంగా అవతరించడమనేది జరగదు కాని, ఆయన 

శక్తి ఆయన బోధ అవతరణ జరుగుతుంది. దానికి అనువైనది 

కృష్ణమూర్తి దేహం, * అని నమ్మాను అన్నది. 

జ్ఞాన దికొనంతరం కృష్ణమూ ర్టీలో శారీరకంగా, మానసి 

కంగా మార్పు కనుపించింది. ఆ సందర్భంలో అతనికొక్ర 

ఫోటో తీశారు. అతని ముందు మాష్టర్ కుతుమి, మాష్టర్ మోర క 

ఫోటోలు వుంచి, “ వీరిలో ఎవరిని గురువుగా తీసుకుంటావు? ” 

అని కృష్ణమూ రర్షిని అడిగితే, మాష్టర్ కుతుమి ఫోటో చూపాడు, 



అనివిసెంట్ అడయార్లో లేని సమయంలో కృష్ణ 

మూర్తికి ఆమె గదిలో జ్ఞానదీక్ష ఇవ్వబడింది, దీకౌనంతరం 

కృష్ణమూ రి రాకకోసం ఆ గది బైట సమాజ సభ్యులు, 

నారాయణయ్య, నిత్యానందం ఎదురు చూస్తూ వున్నారు. తనకు 

ఇవ్వబడిన దీక్ష గురించి కృష్ణమూర్తి స్వయంగా అనీబిసెంట్కి 
ఉ తరం రాసినా, అనీబిసెంట్ పరిచారకుడు లక్ష్మణ్, కృష్ష 

మూ రికి దీక్ష ఇవ్వబడిన రెండు రోజులలో జరిగిన సంగతులు 

తాను స్వయంగా చూసినట్లు నారాయణయ్యకు ఫిర్యాదుగా 

చెప్పాడు. అతని కధనం |పకారం: అనిబిసెంట్ బెనారస్ 

వెడుతూ కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందాలను తన కుటీరంలో వుండ 

మన్నది. దీక్ష ఇవ్వబడిన రెండు రా|తులూ, ఒక పగలూ లెడ్ 

లీటర్ పర్యవేక్షణలో వున్న కృష్ణమూ రిని, అనీబిసెంట్ పడక 

గదిలో వుంచి, తలుపులు మూసేశారు. కృష్ణ్టమూరరి, అనీబిసెంట్ 

మంచంమీద వివస్తుడై పడుకున్నా డు. లెడ్బీటర్ కూడా నగ్నంగా 

వుండి, అతని వెనక తిరుగుతూ అసభ్యంగా, అశ్నీలంగా (ప్రవర్తిం 

చాడు. అవన్నీ నేను చూశాను" అన్నాడు, 

ఆ సంగతులన్నీ విని నారాయణయ్య చాలా గొడవ 

పడ్డాడు. అతనికి ఏమీతోచక తికమకపడ్డాడు. దానికి తోడు 

కృషమూ ర్తి, నిత్యానందం తల్లి తద్దినానికి ఇంటికి వెళ్ళ లేదు. 
లి తానా గ © 

అనీబిసెంట్ బెనారస్ నుంచి తిరిగి అడయార్ రాగానే, 

నారాయణయ్య ఆమెకు తాన లక్ష్మణ్ ద్యారా విన్న సంగతులు 

చెప్పాడు. అతడు అంతటితో వూరుకో లేదు. ఆమెకు లీగల్ 

నోటీసు ఇచ్చాడు వెంటనే తన కొడుకు లిద్దర్నీ లెడ్ వీటర్ 

నుంచి దూరంగా వుంచకపోతే, కోర్టుకు వెడతానని బెదిరించాడు. 

తన కొడుకులయెడ జరుగుతున్న అర్ధంలేని వెల్లి పనుల్ని ఆవు 

జేయకపోతే వూరుకోనన్నాడు. 
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విషయమె అనిబిసెంట్ విచారణ చేయగా “దివ ఇ 
(ఊదా అఆ య 

బడిన రెండురాతులూ, ఒక పగలూ లెడ్బీటర్, కృష్ట్ణపమూ లి 

అనీబిసెంట్ గదిలో వుండి, లోపల గడియ పెట్టుకున్నారు. 

కఇషమూరి అనీబిసెంట్ మంచంమీద పడుకున్నా డు. రాడ్ 
Ces ~~ | ఫి 

ర్ నేలమీద పడుకున్నా డు. ఆ రెండు రొజులూ కృష్టమూ_ర్ 

నిద లేవగానే, “నేను జ్రాపకం వుంచుకున్నానుు” అనేవాడు. 
డ్బీటర్, “నీకేం జ్రాపకం వుందో, అదంతా రాసివుంచు” డానికి ల ం 

అన్నారు. కృష్ణమూర్తి తాను మైతేయుని, గౌతముని సము 
క్షంలో జీసస్ శ్ర సని చూసి, వారితో సంభాషణలు జరిపాడు. ఆ 
సంభాషణల సనా రాంశాన్న ౦తా వెంటనే వివరంగా అనిబి సెంట్కు 
Cu 

సెర్పుగా, తెలివిగా, యు క్రిగా పరిష్కరించింది. ఎందుకంటే, 
నారాయణయ్య లేవదీసిన విషయం, లెడ్బీటర్ మీద యూరప్లో 
మాదిరిగా పెద్ద దుమారం రేవుతుందని ఆమెకు తెలుసు. అండు 
చేత ఆమె బాగా ఆలోచించి, నారాయణయ్య చెత 68. 1210న, 
ఒక డాక్యుమెంట్ రాయించుకుంది :; * కృష్ణమూర్తి, నిత్యా 
నందం అగీఓి సెంట్ సంరక్షణకింద  ఇ6ంగండులో చ దువ్వు 
కునేటట్లూ, ఆమె మరణానంతరం ఆ డాక్యుమెంట్ రదయి, జరిగి 
వారిదరూ తండి అధీనంలో వుండేటట్లూ, ” అని. 7 ఆ డాక్యు మెంట్ [పకారం కృష్ణమూ ర్తి క్కి లెడ్బీటర్కి ఎటువంటి సంబంధం 
వుండదు. అదంతా అనీబిసెంట్ తెలివిగా చేసిన వని. 

ఆ క్షణాన నారాయణయ్య అనీ వి సెంట్ మాట కాదనలేక కనీస 
స | 

సం ఆ ఇదరు కొడుకులై నా ఆమె సంరక్షణ కింద చదువు కుని, అభివృద్ధిలోకి వస్తారని ఆశించి, సంతోషంతో ఆమె క్రోరిన విధంగా డాకు మెంట్ రాసి ఇచా? డు, నె వ 
8 చ ఆ విధంగానై నా ఎలఅలు 

aa) 
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లెడ్బీటర్ నుంచి దూరమౌతారని ఆశించాడు. కాని, కృష్ణమూ 

విషయమై లెడ్బీటర్ పై అనుమానంపోలేదు, కొందరికి. కొందరు 

సమాజ సభ్యులు లెడ్వీటర్ యొడల ఆ |గహంతో వున్నారు. 

కొందరు ఆయన్ని బహిరంగంగా ఐమర్శించి, నిందించి, హేళన 

చేశారు. ఆ సంగకి కెడ్బీటర్ జీవితాన్నే కృంగదీసింది. 

యూరప్లో వలె, ఇండియాలో కూడా ఆయనపై అభాండ మే 

పడింది. 

న 

అనీబిసెంట్ బెనారస్ వెడుతూ కృ ష్ణ మూ రి 

నిత్యానందాన్ని వెంటతీసుకు వెళ్ళింది. అక్కడ అనేకమంది 

(ప్రముఖులు, మెధావలు కృష్ణమూ రిని చూసి, విస్మ యంచెంది 

అనేక పశ్నలు వేశారు. వాటన్ని ౦టికె కృష్టిమూ రి వివేక 

వంతమైన జవాబులు ఇచ్చాడు. ఆ పెదలలో జార్జి అరండేల్ 

కూడా వున్నారు. అతని పూ ర్రిపేరు జార్జి సిడ్నీ అరండేల్. 

అతను ది. 1_12_1878 లో |బిటన్లో జన్మించాడు. అతని 

చిన్నప్పుడే తల్లి చనిపోయింది. అతను అనీబి సెంట్ను - విని, 

పభావితుడై 1902 లో ఆమె శిష్యుడై నాడు. అతను మొదట 

సెం|టల్ హిందూ కాలేజీలో లెక్చరర్గా చెరి త ర్వా త్ర 

(పిన్సి పాల్ అయ్యాడు. ఆ కాలేజీని మదనమోహన మాలవ్యా 

చేపట్టిన తర్వాత, అరండేల్ అడయార్ వచ్చి (1918), 

అనీబిసెంట్ను అనుసరించి, ఆమె కార్య కమాల్లో పాల్గొని, 

ఎంతో సహాయం చేశాడు. అమె ఆశీర్వాదంతో 1920 లో 

రుక్మి జీదేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు. 

కి 

కృష్టమూర్రిని కొన్నాళ్ళు సూక్ష్మ శరీరంతో మాష్టర్ 

కుతుమి నివాసానికి తీసుకువెళ్ళాడు, లెడ్బిటర్. అతను 

పరమ గురుబోధలను (శద్దగా విని, దాన్నంతా జ ప్తేలో వుంచు 

ర్ 



కుని, తెల్లవారిన తర్వాత ఆ విషయాలన్ని ంటినీ చిన్న చిన్న 

కాగితాలపై రాసుకుంటూవుండేవాడు, కృష్ణమూర్తి. అప్పుడు 

అతని పయసు పదమూడేళ్ళు. 

మాష్టర్ కుతుమి ఉపదేశ సారాంశాన్ని కృ షమూ ర్తి 

66 గి the feet of the Mester నరము గురుచరణ సన్నిధి 9 

అనే పు సకంగా తయారుచేశారు. అనీబిసెంట్ బెనారస్నుంచి 

లెడ్భీటర్ క ఉ తరం రాస్తా “కృష్ణ్టమూర్రి రాసి, దాచివుంచిన 

కాగితాలు సరిచూసి పంపండి” అన్నది. ఆ [పకారం ఆయన 

వాటిని సరిచూసి, అవి పరమగురు బోధలు కనుక వాటిని 

ముందుగా మహాత్మా మై లేయులకు చూపి, వారి ఆమోదం 

పొందారు; అచ్చు వేయించడానికి. దానితోపాటు “ఆలి యోన్” 

జీవితాలు కూడా [ప్రపంచానికి పరిచయం చేయమని వారు 

ఆదేశించారు. 

లెడ్బీటర్ సరిచూసిన కృష్ణమూర్తి రచనలను 1916 

డిశంబరులో బెనారస్ మి|తులు అచ్చు వేయించారు. అదే 

“ at the feet of the master”. వారు ఆ పు సకాన్ని లెడ్ నీట్కు 

పంపిస్తూ, “ఈ పుస్తకంలో వున్న సంగతులే, విషయాలే, 

సత్యాలే, సూక్తులే మ, ఉ తరాల్తో, ఉపన్యాసాల్లో, పు _్లకాల్లో, 

సంభాషణల్లో కనుపించడంలోని నిజానిజాలు మాకు తెలియపరచ 

గలరు,” అని రాశారు. దానికి లెడ్బీటర్, “ఆ సంగతులన్నీ 
కృష్ణమూర్తి ని|దలో మాష్టర్ కుతుమితో మాట్లాడిన విషయాలు, 
అతను నాగది (పక్కనే పడుకునేవాడు. నేనామాటల్ని శేద్దగా 
ఐని, జ్ఞాపకం వుంచుకుని, నాకు అవసర మైన వాటిని ఉపయో 

గించుకున్నా ను అని జవాబు రాశారు. లెడ్వీటర్ వంటి 

వ్యక్తులు లోకంలో చాలా అరుదుగా వుంటారు, వాస్తవానికి 

ఆపు స్పకాన్ని లెడ్బీటరే రాసి వుంటారని కొందరి అనుమానం. 
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ఆ పుస్తకానికి కృష్టమూర్చి చిన్న పరిచయం రాశారు, 

“లవి నా మాటలు కావు. ఇవన్నీ నా గురువు మాష్టర్ కుతుమి 

చెప్పి న సంగతులు. ఆయన లేనిది, నేనేమీ కాను. .మీరు 

కూవా ఈ మార్గంలో నడవదలచుకుంటి, నా గురువు, నాకు 

సూచించిన సంగతులు మీకూ సహాయపడతాయి. అవి కేవలం 

సూక్తులు కావు. పరమ సత్యాలు. ఆయన చెప్పినట్లు నడచు 

తుంటే, ఎటువంటివారై నా వికాసం చెందగలరు. జీవితంలో 

దెనినై నా సాదించగలరు. భోజన పదార్ధాలు తినకుండా, అవి 

బాగా వున్నాయంటే, ఆకలి తీరుతుందా?  గురువచనాలు 

వినడం చాలదు. వాటిని తు. చ. తప్పుకుండా అనుక్షణం 

అనుష్టెసో, ఆచరణలో పెట్టాలి. ఆయన ఏ సంగతీ రెండుసార్లు 

చెప్పరు. ఆయన చెప్పిన ఏ ఒక్కమాటనై నా (శద్దగా వినక 

పోతే మనం ఎప్పటికీ నష్టపడే వుంటాం,” అని రాస్కి తన 

గురువు దివ్యత్వాన్ని వ్యక్తం చేశారు, కృష్ణమూ రి. 

ఆ పుస్తకంలో “వివేకం, వైరాగ్యం, స్యత్పవర్తన, 
చవ 699 (పేమ అనే నాలుగు ముఖ్యాంశాలున్నాయి. 

వివేకం 
మనిషి ఏ కుల _ మత _ వర్గానికి చెందిన వాడని కాదు, 

మనం చూడవలసింది, ఈశ్వరుని యెడల అతని ఉదైశ్యం 

ఏమిటో తెలుసుకోవడం, ముఖ్యం. సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే 

యత్న మే, మానవునిలో పరిణామం, 

సత్యాన్వేషకు లెప్పుడూ అత్మ విశాసం కోసం (శ్రమిస్తారు 

కాని, స్వార్ధంతో ఏది చేయరు. వారు విశ్వ సౌందర్యంలో 

లీనమై జీవిసారు. త క్కి న వారు, జీవితంలో అవా సవం, 

అశాశ్వతం అయిన వాటిని అనుసరించి, అనేక దారులు 

వెతుక్కుంటూ, స్వార్ధంతో అజ్ఞానంలో (బతుకుతారు, 
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జీవితమంతా సత్యా సత్యాల్ని వివేకంతో తెలుసుకుంటో 

ముందుకు సాగడమే సాధన., ఆ సాధనే మానవుని ఒక [కమ 

మార్గంలో వుంచుతుంది. ఆ సాధనా సమయంలో దేహం దేని 

ననా వాంఛి స్టే, వెంటనే ఆగి ఆ విషయమె తీ|వంగా యోచి3 
చాలి. ఎందుకంటే, మనమంటే “దేహం. నేను” అనే రెండింటి 

కలయిక వల్ల ఏర్పడ వాళ్ళం. ఆ రెండింటిలో ఒకటై న దెహం, 

దేనినో కోరుతోంది. ఆ దేహ వాంఛతో రెండవదైన “నేను” 

ఏకీభవించవచ్చు, లెదా, ఏకీభవించక పోవచ్చు. 

“స్తూల శరీరం, సూక్ష్మ శరిరం, కారణ శరీరం” అనే 

శరీర్యతయం తమ తమ వాంచల్ని నెర వేర్చుకొవడానికి (పతి 

ఒక్కటీ “నేనుగా నటిసాయి. కాని, అవి “అసలు నేను” కాదు. 

కనుక మనం వాటి యజమానిగా |పతిక్షణం, (పతిదాని విషయంలో 

వాటి _ వాటి వాంఛల్ని, విముఖత్వాల్ని గమనిసో వుండాలి, 

వాటి _ వాటి కోర్కెలు “అసలు నేను కాదని తెలుసుకున్న వాడు, 

కోర్కె కలిగిన వెంటనే అది ఎటువంటి కోరె అయినప్పటికీ 

ఆగి, ఆలోచిసాడు. 

స్టూల శరీరమంటే, మనం ఎక్కి స్వారీచేసే గుర రిం 

వంటిది. దానిపై స్వారీచేయడానికి మనం జాగ త్ర స్రీసు 

కోవాలి. దాన్ని ఆదరంగా చూసుకుని, ఉపయోగించుకోవాలి. 

దానిచేత అమితంగా పనిచేయించకూడదు. దాన్నెప్పుడు 

శుభంగా పుంచాలి. వానికి మితాహార మె పెట్టాలి. అది 

ఆరోగ్యంగా లేకపోతే, సరిగా నడవదు. దాన్నెప్పుడు అదు 

పులో వుంచుకోవాలేగాని, మనం దాని ఆధీనంలో వుండకూడదు. 

సూక్ష్మ శరీరం యొక్క. కోర్కెలు అపారం. ఆ కోర్కెల 

ద్వారా మనకు హాని కలిగించాలని కాదు, దాని ఉద్దేశ్యం. అది 

కోఠుకునే వాటిని మనం సహజంగా కోరుకోము. దాని క్ర్కెల్ని 
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త్న 

వివేకంతో తెలుసుకొకపోతే, కోపం, అసూయ, ఈర్ష్య, ద్వేషం, 

అత్యాశ, విచారం, మానసికంగా కృంగిపోవడంవంటి గుణాలు 

కలిగి, వునం వాటిల్లో పడి కొట్టుకునేటట్లు చేస్తుంది. అది దాని 

స్వ భావం, నిరంతరం మారడం దానికి ఇష్టం. 

కారణ శదిరళం ఎప్పుడూ అహంతో నిండివుంటుంది. అది 

తన గురించి అదికంగా యోచించుకుంటుంది. ఇతర మైనవాటి 

గురించి అల్బ6గా, స్వల్పంగా యోచిస్తుంది. మనం భౌతిక 

విషయాలనుంచి మళ్ళి తే అదీ అటు తిరిగి, “నువ్వు ఏం సాధన 

చేస్తున్నావు? ఆ సాధనా మార్గంలో నువ్వు ఎంత ముందుకు 

వెళ్ళావు? ఏం సాధించావు?” అనే |వశ్నలు రేపి తీ వంగా 

ఆలోచింవజేస్తుంది. మృనం థ్యానానికి కూర్చు టి, అది అనేకం 

ఆలోచిం చేటట్లు చెస్తుంది. మనం సదా దాని ఎరుకలో వుండక 

పోతే దాని అహంకారంలో అణగిపోతాం. అందుచేత మనం 

ఎప్పుడూ శాంతంగా, సాధు స్వభావంతో, (తి కర ణశు ది గా 

వుండాలి. అన్ని వేళలా మన హృదయంలో అన్నింటికీ, అంద 

రికి చోటివ్వాలి. 

నానకు స్పష్టంగా తెలియనప్పుడు ఇతరుల గురించి 

ఏమీ యోచించకూడదు. ఇతరులు మనగురించి ఆలోచిస్తున్నా రని 

ఆలోచించకూడదు. వాళ్ళు మనకేదో చెడు తలపెడుతున్నా 

రనీ, నునయెడల దుర్మార్గంగా |వవ_ిస్తున్నారనీ మనం 

వెంటనే ఒక నిర్ణయానికి రాకూడదు. ఎవరి బాధలు, ఎవరి 

అలోచనలు వారికి వుండనే వుంటాయి. ఇతరులు మనయెడల 

కోపంగా, ఈర్ష్యగా వుండి, మనం గాయపశేటట్లు మాట్లాడు 

తున్నారనుకోవద్దు. బహుశా వారి కోపం, ఈర్ష్య, ఆ కణంలో 

మన వై పు తిరిగి వుంటుంది, అంతే? ఒకరు మనయెడల 

తెలివితక్కువగా |పవ ర్రించవచ్చు. అంతమా తంచేత మనం 
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వారి విషయంలో అసత్యంగా, ఆలోచించకూడదు. ఒకరిగురించి 

ఒక కధ వింటే, దాన్ని తిరిగి ఎవరికీ చెప్పకు. ఎందుకంటే, 

అది నిజం కాకపోవచ్చు. ఎదే నొ మాట్లాడేముందు భాగా 

అలోచిం చాలి. చేతనై తే మౌనంగా వుండటం మంచిది. 

ఈ మార్గాన నడిచేవారు ముందు తమ గురించి తాసు 

అలోచించి, తెలుసుకోవాలి. అదే ఆత్మ విచారణ మార్షం, 

మనం ఏంచేస్తున్నా, ఎప్ప టికీ మనం మనంగానే 

వుండాలి. “పతి దాంట్లో సత్యం, దైవత్వం వుందా? లేదా?” 

అని వివేకంతో చూడ్డం నేర్చు కోవాలి. దై వత్వమనేది బె టికి 

కనుపించే విషయంకాదు. అది వ పై జరిగే సంగతీకాదు. 

కనుక |పతిదాని విషయంలో లోతుగా చూసి, వివేకంతో మసలు 

కోవాలి, అదే దివ్యజివనం. అదే అసలు సత్యం. 

వెరా గ్య 0 

ఎంత ఉన్నతమైన కోరె అయినా బంధమే. కోర్కె 

లన్నీ పోయిన తర్వాత వచ్చే ఫలితం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనే 

కోర్కె కలగడం కూడా సహజమె. కనుక మనం ఎప్పుడూ 

ఫలితంకో సం చూడకుండా న్యాయం కో కొసం, ధర్మ ౦కొసం, కర్మ 

జరగడం కొసం పనిచెయ్యాలి. 

నిత్యజీవితంలో (ప్రతివారూ, (పతి క్షణం అల్బ మూ, 

స్వల్పమూ అయిన కో ర్మెలనుంచి జూ్యగత్త పడాలి. ఎందు 

కంటే, ఎంత ఉత్పన్నమైన కోర్మెఅయినా మనల్ని స్వేచ్చగా 
వుండనీయదు. 
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గొప్ప వాళ్ళం కావాలని ఎప్పుడూ కోరె పడకూడదు, 

లోకం ముందు గొప్పగా కనపడాలని అనుకోకూడోదు. [ప్రజల 

ముందు గొప్పగా మాట్లాడి, మెప్పుపొందాలనుకోకూడదు, 

మాట్లాడటంకన్నా , మౌనం గొప్ప సంగతి. మాట్లాడేది సత్యమో, 

కాదో తెలియనప్పుడు, అసలు మాట్లాడకపోవడం మంచి సంగతి, 

మాటల్లో ఎప్పుడూ మూడో వ్య క్రి (పస క్తి రాకూడదు. ఉత్త 

మాటలు మాట్లాడుకోవడం కన్నా, మౌనంగా వుండటం మంచిది. 

మాల్లాడటంకంటే, వినడం మంచిది. ఇతరులు మనల్ని సూటిగా 

ఏదీ అడక్కపోతే, మన అభిప్రాయాల్ని వాళ్ళముందు పెట్ట 
కూడదు, మౌనంయొక్క గొప్పతనాన్నీ, శక్తినీ స్వానుభవంతో 

తెలుసుకోవాలి. 

ఇతరులలోని తప్పుల్ని వారికి తెలియపర చాలనుకుంటే, 

చాలా మర్యాదగా చెప్పాలి. వాళ్ళను శాంతంగా ఒప్పించాలి, 

గట్టిగా యోచి సై, వాళ్ళకు తెలియజెప్పడం ఒప్పించడం 

రెండూ అనవసర మె. 

ఒకరి స్తానంలో నునం బోధకులుగా నియమింపబడిజే, 

శాంతంగా చెప్పాలి. పసివాళ్ళ విషయంలో, పశువుల విష 

యంలో అన్యాయం జరుగుతోవుంటే, కలగజేసుకోవడం ధర్మ 0. 

కాని, ఎప్పుడూ మనం మన పనుల్లో నిమగ్ను లమై వుండాలి. 

మనకు సిద్దులూ, శక్తులూ అవసరమైతే, ఆయనే 

అను|గహి సారు. కాని అవి కలిగినవారు చాలావరకు తప్పు 

దోవలు తొక్కుతారు. క్రమంగా గర్వితులై తాము తప్పులు 

చెయడంలేదనుకుంటారు. 

సిద్దులూ, శ క్తులూ లేకపోయినా ఫరవాలేదు. అవి రావా 

లని, కావాలని ఆశపడకూడదు. అవి లేవని గొడవపడకూడదు. 
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వాటిని ఎట్లాగైనా సంపాదించాలని వయత్ని ంచకూడదు, 

ఆత్మా భివృద్దితోపాటు సమయమైనప్పుడు అవి తప్పక 
లభిస్తాయి. వాటిని అను [గహించినవారే, వాటి గురించి 

వివరిస్తారు. అప్పటి వరకు మనం వేచివుండాలి. 

సత్స వరన 
ల ద 

వివేకం చెప్పి నట్టు మనం సూక్ష్మ శరీరాన్ని స్వాదీనంలో 

పెట్టుకుంటే, కారణశరీరం యొకు స్వ భావానికి ఎరుకలో వుండి 

దాన్ని కూడా అదుపులో పెట్టుకుంటే, అప్పుడు మన ఆలోచనలు 

నిర్మలంగా వుంటాయి. మనసు నిశ్చ లమై, శ క్రివంతమౌతురది. 

ఆ మనసు సహాయంతో మనం చేసే సాధనలో ఎదురయే 

కష్టాల్ని నిర్భ యంగా ఎదుర్కోగలుగుతాము,. ఏ వేదనలూ టె 

శాంతంగా జివించగలుగుతాము. 

Ox. En 

“ఆలోచనల్ని అదువులో పెట్టడం _ వాటిని ఆపుజేయడం” 

అనే సాధన ఒకటి వుంది. ఏపని చేస్తున్నా ఆలోచన అంతా 

దానిపై కేం|దీకరించి పని చెయ్యాలి. ఎవరి పనుల్ని వారిని 

చేసుకోనివ్వాలి. ఇతరుల వ్యవహారాల్లొ జోక్యం చేసుకోకూడదు. 

ఇతరులకు మన సహాయం అవసరమైతే సాయపడడానికి సిద్దంగా 

వుండాలి. కాని, ఎప్పుడూ ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చ రాదు. 

మనసును సోమరిగా వుండనీయకూడదు. అజ్లానంవల్ల 

కలిగె అహంభొవంనుంచి మనసును దూరం చెయ్యాలి. అజ్ఞానం 

వల తాము అధికులమనుకుంటారు, అవివేకులు. ఇతరులను 

ఎప్పుడూ, దేనికీ ఖండించకూడదు, విమర్శించకూడదు. వాళ్ళ 
పనుల్ని వాళ్ళను చేసుకోనివ్వాలి. అన్ని ంటియందూ దయగా, 

(పేమిగా, మర్యాదగా, నహన భావంతో వుండాలి. 
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గొప్పపనులనుకుని కొత్తగా దేనిని చేపట్టకూడదు. 

నిత్యకృత్యాల్ని, స్వధర్మాల్ని విస్మరించకూడదు. కొత్తగా తీసు 

కున్న వాటిని సంపూర్ణంగా నిర్వహించాలి. ఎప్పుడూ మనం, 

మనంగానే వుండాలి. (పతి పనినీ సంతోషంతో చేయాలి. కష్ట 

మైనా, నష్టమైనా ఫలితాన్ని భరించాలి. ఏక్షణాన్నైనా స్వాథి 

నంలో వున్న వాటిని అన్నింటినీ వదలడానికి సిద్దంగా నుండాలి. 

ఎవరై నా బాధల్లో, కష్టాల్లో, దుఃఖాల్తా వుంటే, వారి 

గురించి పేీమగా ఆలోచించాలి. అన్నింటియందూ సమభావం, 

సహనం చూపాలి. మత సహనాన్ని సాధించె ముందు, స్వమత 

మందు మూఢనమ్మ కాలు, అంధ విశ్వాసాలు, దురభిమానాలు 

పోవాలి. |పకిదాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి. 

నిత జీవితంలో ఎప్పుడు, ఏ సమస్య ఎదురై నా, అది 

ఎంత ముఖ్య మైనదై నా గురువు చెప్పిన పనిని ముందుగా 

చెయడం మరచిపోకూడదు. గురువు చెప్పిన పనిని భక్తీ _ 

శ్రద్దలతో నిస్వార్దంగా చేయాలి, గురుసేవలో ఏ ఆకర్షణలూ, 

వాంఛలూ, శారీరక సుఖాలూ ఏవీ మనల్ని లక్ష్యంనుంచి 

మళ్ళి ంచకూడదు. గురువులో పూర్తి ఎశ్వా సముం చాలి, అంత 

కంటే ముందు, మనమీధ మనకు నమ్మకం వుండాలి. అటువంటి 

విశ్వా సంలేనినా డు [ప్రమ అసంభవం. 

“నువ్వు” అంటే, అసలైన నువ్వు. ఈశ్వ రాగ్నిలో 

రన్వవై.న నువ్వు. సర్వశ క్తివంతుడై న పర మేశ్వరునితో నిండి 

వున్న నువ్వు. కాని, నువ్వు చెయ్యాలనుకున్న దాన్ని నువ్వు 

చేయలేవు. ఆయన ద్వారా తప్ప ఏదీ జరగదు. 
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వ ఎవం 

(పేమంటే, ఒక నిర్దారణ కాని, సంకల్పం జా ఇచ్చ వంటే 

క్ర్కె కాదు. దెవమే _పేవ, సర్వేశ్వరునిలో లీనమై జ్విం 

చాలనే సంకల్ప మే (పేమ. _పేమతో నిండివుండటమే, ఈశ్వరు 

నిలో లీనమై జివించడం. 

ఏ పాణికీ, ఎప్పుడూ హాని కలిగించకుండా వాటికి 

సహాయంచే సే సదవకాశంకోసం కాచుకుని వుండటం జీవితంలో 

గొప్ప సంగతి, 

ఎంత జా[గత్తగా ఆలోచించి చేసినా, అనాలోచితంగా 

చేసినా కర్మ, ఫలితాన్ని ఇవ్వడం ఎప్పుడూ మరచిపోదు. 

ఇద చడ చ వల యం డొ ల అద ఆట మనం చెప్పి కారణాల్ని, కర్మ తీసుకొదు. ఒక మార్గాన [పవే 

శించేముందు, దాని పర్యవసానాల్ని కూడా బహుముఖంగా 

యోచించాలి. 

ఈశ్వరునిలో ఐక్యం కావడం కేవలం మన క్షేమంకోసమే 

కాక, మనవంటివారి హృదయాల్లో ప్రభువు పేమ (పవహిం 

చేందుకు మనం ఒక మార్గం కావడం. ఆ మార్గంలో మనం 

వుండటం మనకోసం కాదు, ఇతరులకోసం. ఆమార్గ్దాన నడిచే 

వారు తమను తాము పూర్తిగా మరచిపోవాలి. _(పేమతో నిండిన 

వాడు, |పభువు చేతిలో కలం మాదిరిగా వుంటాడు. అతని 

లోంచి ఆయన ఆలోచన, సంకల్పం, ఇచ్చ అనేవి వెలువడతాయి 

అతని హృదయాన్ని నింపిన పమ, |వవంచంమీద |పతిజింబి 

స్తుంది. అతడొక సజీవమైన వెలుగు రవ్వ. * [| పమ, సంకల్పం, 

జ్ఞానం,” ఈమూడూ భూమిమీద అవతరించిన ఈశ్వరో కాలు. 
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క ష్ష మూ ర్తి అంత చిన్న వయసులో అంత గొప్ప 

పు స్టకం రాయడానికి కారణం కేవలం సిద్దవురుషుల అను [గహ 

మనే చెప్పవచ్చు. ఆ పు సక [పచురణతో కృ ష్ష మూ రి 

అనేకమంది పెదల మన్ననలను అందుకున్నాడు. అది చదివి, 

[ప్రపంచంలో ఎందరో తమ జివిత విధానాలను మార్చు కున్నారు. 

కాని, కొందరు అనీబిసెంట్ మి |తులు,సన్ని హితులు, అనుచరులు, 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులు, “ఏమీ కాని ఒక చిన్న కురరివాడిని 

దగ్గరకు చేరదీసి గొవృు చేయడం ఏమీ బాగాలేదు” అని 

ఆమెను మనసుల్లో వ్యతిరేకించారు. వారిలో |పముఖులూ 
వున్నారు. అయినా అనీబిసెంట్ పర్వతం మాదిరిగా మహాత్ముల 

మాటమీద అచంచల విశ్వా సంతో థై ర్యంగా నిలబడింది. 

ఆ తర్వాత ఆ పు సకం అనేక ము[దణలు అయింది. 

అది ఎన్నొ భాషల్లోకి అనువదించబడి, నురెన్నిసార్లో 

అచ్చయింది, 
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దికొానంతరం కృష్ణమూర్తి జీవిత గాధ పెద్ద మలుపు 

తిరిగింది. మహాత్మా మై లేయులు జగద్దురువుగా అవతరించబో 

తున్నారనీ, వారిని ఆహ్వానించి తీసుకునేందుకు జార్జి అరండేల్ 

ఆధ్వ ర్యాన బెనారస్లో 11-1-1911 లో ఒక సంఘం బాపించ 

బడింది. ఆ సంఘం పేగు, “ The Order of the Rising Sun— 

తారక సంఘం”. అందు అన్ని దెశాలవారు సభ్యులుగా వుండ 

వచ్చు. దానికి కృష్ణమూ_్ రిని అదిపత్తిగా చేశారు. బౌర్జి అరండేల్, 

కృష్ణమూ రికి పై వేట్ సె|కటరీగా నియమింవబడ్డాడు. ఆ 

సంస్లను అనీబి సెంట్, లెడ్ బీటర్ తమ చేతుల్లోకి తీసుకుని వృద్ది 

చేశారు. త్వరలో ఆ సంస్టను అంతర్జాతీయ సంస్టగా రూపొం 

దించి _'' The Order of the Star in the East "గా దాని పేరు 

మార్చారు. దానికి ఎటునంటి నియమ నిబంధనలు లేవు. 
చందాలు లేవు. అందు (ప్రపంచ దేశాల పెద్దలు, మేథావులు, 

(ప్రముఖులు, సభ్యులుగా చెరారు. రాబోయే జగదురు విష 

యంలో [(పజాఖభీ (ప్రాయానీ న్న, వాళ్ళు ల లో వికీకర రణాన్ని పిసుకు 

రావాలనే ఉదెశ్యంతో ఆ సంస్థ తీవ కృషి చేసి 

తరపున “Herald of the Star“ అనే ప తిక స్టాపించి, దానికి 

నామ మా|త్రపు ఎడిటర్ గా కృష్టమూ రిని నియమించారు. అది 

లై మాసిక పతిక. ఆ ప్యతిక మొదటి నంచిక 1911. జనవరిలో 

వెలువడింది. 

[ప్రపంచ సంస్థకు కృష్ణమూర్తి సర్వాదికారి కావడంతో 

ఆయనకు ఎందరో అనుచరులూ, అభిమానులూ ఏర్పడ్డారు. 

కః దివ్యజ్ఞాన సమాజం వుండగా మళ్ళా చ సంప్టను ఎందుకు 

స్థాపించారు ? పెద్దలైన మీరు ( అనిబిసెంట్, లెడ్బీటర్ ) 

ఏందుకు దాన్ని పోత్స హిస్తున్నారు? 2” అని కొందరు దివ్య 

జ్ఞాన సమాజ సభ్యులు వారిని అడిగారు. దానికి అనీబిసెంట్ 

“ రాబోయే జగదురువును ఆహ్వానించి, తీసుకునేందుకు, ” అని 

సమాధానమిచ్చి ంది, 



1911 ఫీ బవరిలో అనీబిసెంట్ కృష్ణమూర్తిని బర్మా 

తీసుకువెళ్ళింది. అతను అక్కడ ఎన్నో బుద్దవి |గహాలు 
® 

చూశాడు. అని అతని జీవితంలో అందమైన సంగతులుగా 

నిలిచాయి. 

[ప్రపంచ సం ంస్ట్ స్టా సాపనతో అనీవిసెంట్లో నూతనోత్సాహం 

కలిగి కృష్ణమూ రి జగద్దురువనీ, అతని ద్వారా [పపంచానికి 

సద్బోధ జరుగుతుందనీ, అతనివల్ల సర్వమానవాళీ తరిస్తుందనీ 

అ సంగతి తమకు అనేకమంది నుహాత్ములు దర్శనమిచ్చి 

చెప్పారని - ఈ అశాంతిమయ (ప్రపంచానికి కృష్ణమూ 

శాంతిదూతనీ అతనే (ప్రజలకు సరై న జ్ఞానమార్గం చూపుతాడనీ 

అనీబి సెంట్ (పవంచమంతా తిరిగి |పచారం చేసింది. తత్భ 

లితంగా పదవోరు వేలమంది సభ్యులు కల ఆ సంస్థలో 1928 

నాటికి నలభై వేలమంది చేరారు. 

కృష్ణమూ రి ఇంగ్లండులో చదవాలనేది సిద్దపురుషుల 

ఆదేశమని, అందుచేత వారికి కావలసిన ఇంగ్లీషు పద్దతి దుస్తులు 

జెనారస్లో క్ కొన్నారు. ఆనీవబిసెంట్, అరండేల్, కృష్ణమూర్తి, 

నిత్యానందం ఆ నలుగురూ యూరప్ వెళ్ళారు. అమె ఆంత 

ర్యంలో దివ కట్టా న సమాజ కేం (దకార్యాలయాన్ని అడయార్ 

నుంచి ఇంగండుకు తరలించాలవే తలంపు వుందనే వాదం ఒకటి 
a) 

లేకపోలేదు ; ఆనాడు. 

జగదురువు వస్తున్నారని, తిరిగి వసానన్న ఏసు (ప్రభువును 

దర్శించాలనీ లండన్లో చారింగ్ (కాస్ స్టేషన్లో స్వాగతం 
చెప్పడానికీ ఎందరో దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులు, ఇంకా అనేక 

మంది |పముఖులు., ది, ల_ల.1911 న చెరారు. వారిలో లేడీ 

ఎమిలీ ఒకరు. ఆమె భర్త న్యూడిల్లీ నగరాన్ని తీర్చి దిద్ది 

కట్టించిన మేధావి. ఆమెకు పెళ్ళ యిన పదమూడేళ్ళ కు ఐదుగురు 
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పెల్లలు కలిగారు. భర్త నిరంతరం నిర్మాణాత్మక కార్య (కమా 

లతో దేశాలు తిరిగేవాడు. ఆమె అనేక సాంఘిక కార్య |కమాల్లో 
నిమగ్ను రాలయే్యది. అయినా ఆమె జీవితం సామాన్య గృహ 

జీవనంగా మిగిలిపోవడంతో తృ పి కనపడలెదు ఆమెకు. ఆమె 

ఎన్నో [గంధాలను చదివింది. ఎంతో విజ్ఞానాన్ని ఆర్జించింది. 

ఆమెలో స్వతస్సిద్దంగా వున్న భావాల, మోహాలు, వ్యాకులత 

లకూ, తన మేధాసంప త్తి కీ అవసర మైన వాటికోసం మరోమార్గం 

అన్వేషిస్తున్న సమయంలో కృష్ణ్టమూ రిని కలుసుకుంది. ఆ 

తర్వాత అమెకు ఆధ్యాత్మికత మదకు దృష్టి మళ్ళింది. అమె 

కృష్ణమూర్తిని చూసిన మొదటి క్షణంలోనే తన్మయత్వంలో 

పడిపోయింది: 

కృష్ణమూర్తిని, నిత్యానందాన్ని తన మితురాలైన 

“బ్రైట్” ఇంట్లో వుంచింది, అనీబిసెంట్. మూడురోజుల తర్వాత 

అండన్లో దివ్యజ్ఞాన సమాజ సమావెశం ఏర్పాటు చేయబడింది. 

ఆ సమావేశంలో అనీబిసెంట్ మాట్లాడుతూ, “ది ఆర్షర్ ఆఫ్ ది 

స్టార్ ఇన్ ది ఈస్ట్” అనే సంస్థలో ఎవరైనా సభ్యులుగా చేర 

దలచుకుంటే, ముందుగా జార్జి ఆరండేల్కు దరఖాస్తులు పెట్టుకో 

వలసినదిగా కోరింది. వెంటనే లేడీ ఎమిలీ ఆ సంస్థలో సభ్యు 
రాలుగా చేరింది. 

మే, ఎనిమిదో కేదిన లండన్లో జరిగిన దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ సమావేశంలో కృష్ణమూరర్హి మొదటిసారిగా బహిరంగ 

సభలో ఉపన్యసించాడు. అరండేల్, అనిబిసెంట్ ముందుగా 

అతనికి ఎన్ని చెప్పి, ఎంత తయారు చెసినా, కృష్ణమూర్తి 

వేదికమీద వాణికాడు. చెప్పదలచుకున్నది, భయంతో మరి 

చాడు. కాని అతని కంరమాధుర్యానికీ, సరశమైన భాషకూ, 

ముఖ వర్చస్స్నుకూ, చెప్పే విధానానికీ శ్రోతలు ముగ్గులె చాలా 
సంతోషించారు. 

96 



కృష్ణమూ ర్షి యూరప్లో వున్న నాలుగు నెలలూ, లేడీ 

ఎమిలీ అతని 8న్నో అవకాశాలు కల్పించి, ఎంతో సహకరించి 
సహాయం చేసింది. ఆమె మొదటినుంచీ అతన్ని | పేమగా 

చూసుకుంది. వారు అనెక సంగతులు చర్చించుకున్నారు. 

ఒకసారి మాటల్లో, “ఏళ్ళ తా నన్ను ఎందుకు జగదురువుగా, 

ఎన్నుకున్నారు 7” అని ఆమెను అమాయకంగా అడిగాడు, 

కృషమూ రి, 
౧9 యు ళ్ 

ఆ సమయంలో నిత్యానందం కంటికి జబ్బు చేసింది. 

ఆ జబ్బు లండన్లో కుదరలేదు. చివరికి కన్ను పోయింది, 

మాష్టర్ కుతుమి ఆజ్ఞానుసారం, కృష్టమూ రికి చాలా 

బలవ త్రరమెన ఆహారం పెట్టేవారు. రోజూ అతని భోజన 

వళ్ళా న్ని "అనీబిసెంట్ పరీక్షగా చూసేది. ఒకరోజు రాతి 

డ కో బాధపడటం చూసి, మర్నాడు 

కృష్ట మూ 6 బోజనంచేయబోయే పళ్ళాన్ని లేడీ ఎమిలీ 

లాగెియ్య్యాలని చూసింది. 

కృష్ణమూ రి యూరప్లో అనేక సంగతులు చూసి తెలుసు 

కుని, ఆ అనుభవాల్ని ఇట్లా వర్ణించాడు : “ నేను యూరప్లో 

ఉన్న ంతకాలం ధనవంతుల, విద్యావంతుల మధ్య మసిలాను. 

రాజకీయవే త కలతో, ఉన్న తాదికారులతో కలిసి తిరిగాను. 

వారందరి పరిచయం, సంబంధం నా కిటువంటి కృ పిన్ ఇవ్వ లేదు. 

అక్కడి పరిపితులు గమనించిన తర్వాత, నాలో తిరుగుబాటు 
య a 

లేచింది. (ప్రశ్నలూ రేగాయి, 

6 దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యుల సమావేశంలో ఉపన్య్యాసకు 

లందరూ చెప్పిందే చెప్పారు. వాళ్ళ అస్పషమెన మాటలు 
6 యి 

నాకు అసహ్యంగా ధ్వనించాయి. జీవితమంటే వాళ్ళిచ్చిన 
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వ్యాఖ్యానాలవల్లా, నిర్య్వచనాలవల్లా, అర్జాలవల్లా నాకు వార్నిపె 

విముఖత్వం కలిగింది. వాళ్ళ తో, వారి మాటలతో నాకేమీ తృ ప్రీ 

కలగలేదు. చివరికి ఆ సమాజ సభ్యుల మీదకూడా నాకు తిరుగు 

బాటు భానం కలిగింది. |పతీదీ నాకు నేను తెలుసుకోవాలను 

కున్నాను. 

“ వీధుల్లో తిరుగుతూ (పజల ముఖాలు చూసి, పరీక్షించి, 

వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని పరిశీలించాను. కొన్ని సినీమాలూ చూశాను. 

అక్కడి |పజలు తమలోని అశాంతిని |పయత్న పూర్వకంగా 

విలాస, వినోదాల ద్వారా ఎట్లా మరచిపోజూస్తున్నారో గమనిం 

చాను. అన్నీ చూసి, ఎంతో అనుభవం గడించాను. మొత్తం 

మీద యూరప్లో [ప్రజలు ఒకరకం సుఖంనుంచి, వురోరకం 

సుఖానికీ, సంతోషానికి మారుతూ జీవిస్తున్నారు. 

“ కమ్యూనిస్టుల సభలకు వెళ్ళాను. అవి మొదట్లో బాగానే 

వున్నాయి. కాని, అవి కూడా నాకు తృ ప్రిని ఇవ్వలేదు. (పతి 

ఒక్కరిలో బై టికి కనుపించని అశాంతి అగ్నిపర్వతం మాదిరిగా 

వుంది. నేను కూడా ఒక సంతోషంనుంచి, ఒక రకం సుఖం 

నుంచి మరోదానికి మారుతూ, వాటిల్లో అంతర్హ నంగావున్న 
ఆనందాన్ని పొందలేకపోతున్నానని తెలిసి బాధపడేవాడిని. 

యువకులు కూడా శాంతిగా; ఆనందంగా లేరు. నేను వెదికే 

శాంతినీ, ఆనందాన్నీ వాళ్ళూ అనుభవిస్తున్నట్లు లేదు. ఎవరూ 

సంపూర్ణ జీవితం గడపడం లేదనిపించింది. అనాధులక్కు 

దది [దు లకు, దుఃఖితులకు సేవ చెయ్యాలనుకున్న వారే, 

నిస్ప హాయులుగా తోచారు. ధనంలో ఇరుక్కున్న వారికి జీవితం 

లేకుండా పోయింది. మతగంధాలూ, తత్వ శాస్తా౦లూ, 

మహాత్ముల జీవిత చరి [తలూ చదివాను. కాని నేను కోరే 

ఆనందాన్ని పొందలెక పొయాను. 

98 



“యూరప్లో నాలుగు నెలలుండి, తిరిగి ఇండియా 

వచ్చాను. [ప్రజలు యథా పకారం వారి వారి సాం [ప 

దాయాల్ని పాటిసో నేవున్నారు. ఇండియాలో అతి (పాచిన 

గంధాలే వండవచ్చు. అవి గొప్ప శాస్తా0లే కావచ్చు. కాని, 

అవి కూడా నేను కోఠి ఆనందాన్ని ఇవ్వలేదు. ఇండియా, 

యూరప్లలో ఏది నాకు తృ చి బి ఇవ్వలేదు. 
అణు) 

“నా అంతరాంతరంలో వున్న కోర్కెను ఎట్లా వర్ణించ 

గలను? మనం మొగ్గను అడగలేము, “ నువ్వు ఎప్పుడు, 

ఎట్లా బచ్చు కుంటావు ? ఏ విధంగా పరిమళం విరజిమ్ము తావు ? 

ఉదయకాలంలో ఏక్షణాన వికసిసావు? ” అని. కాని, మనం 

జాగ తగా, దగరగా పరిశీలి సే, దాని సౌందర్యాన్ని, సంపూర్ణ 

త్వాన్ని కనుక్కొగలం. 

అక్ష బరు ఏడవ తేదిన అనీబిసెంట్ బృందం తిరిగి 

అడయార్ చేరుకుంది. యూరప్లో వున్న నాలుగు నెలలూ 

కృష్ణమూర్తి అ జీర్ణంతో, కడు పునొప్ప తో బాధపడ్డా డు. 

రాతిళ్ళు సరిగ్గా నిదపోయేవాడు కాదు. అతని దేహం చాలా 

యాతనలు పడింది. 

డిశంబరు ఇరవై ఎనిమిదో తేదీన బెనారస్లో దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ సభ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఆ సభలో * [పపంచ 

సంస్ద సబ్యులకు కృష్పమూలరి స్వయంగా, సర్ది ఫి కెట్స్ 

ఇసారు, ” అనే కార్య |కమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అఆ సమా 

వేశానికి దేశ విదేశాలనుంచి హాజరైన నాలుగు వందలమంది 

కృష్ణమూ రి చేతినుంచి ప తాలు అందుకుని, భర్త _ (శ్రద్దలతో 

అతని పాదాల మీదపడి సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేశారు. కృష్ణ 
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మూరిద్వారా దెవ్యశ కీ తవులోకే పసరించినట్లు భావించారు. 

గిన క్న యంగా బోధిసత్వ మైతే 

యుని అవతరణకు అనువెన దేహం కలవాడు, అని అనీవి 
సెంట్ మరొకసారి ధైర్యంగా చెప్పింది. 

లా సందర్భంలో ' కృష్ణమూ 

వం 

డి 
—_ 

న 

తాను ముసలివాడూ, వీదవాడూ కావడంవల్లా, కనీసం 

కృష్ణమూర్తి _ నిత్యానందం అయినా అనీబిసెంట్ సంరక్షణ 

కింద అభివృద్దిలోకి వనారని ఆనాడు ఆశించి అనీబిసెంట్కు 

డాక్యుమెంట్ రాసి, ఇచ్చిన నారాయణయ్య, కన్ని నెలలు 

గడచిన త తర్వాత తన పిల్లలిదర్నీ ఆమె పెంచే విధం చూసి, 

చాలా బాధపడి, వారిని కరిగి తనకు అప్పు గించవలసినదిగా 

అనీభిసెంట్ను అడిగాడు. నారాయణయ్య అమెను అడిగాడే 

కాని అతను ఆమెతో తగాదాపడి, ఆ పిలల్ని తిరిగి తీసుకుని 

పెంచలెడు. పిలలకు కొతగా అలవాటెన పద్దతుల్ని మార్చు 
గొ అల వ. యా © A 

లేడు. కాని, కన్న కడుపు ఊరుకో లేదు కదా? పిల్లల విషయంలో 

అతను గొడవపడటంలో ఆశ్చ ర్యంలిదు. 

పలలందరి చూదిరిగా కృష్ణమూ రి డికి సమాజంవారు 

మామూలు చదువులు చెప్పించడం లెదు. కాయకష్టం చేసే అవ 

కాశమూ కల్పించడం లేదు. అతన్ని ఒక ఆసనంమిద కూర్చొ 

బెట్టి, జగద్దురువని సోనురిగ తయారు చెయడం నారాయణయ్య 

ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే, అతను సెదవాడయ్యాాక కాని, అనీబి 
సెంట్ మరణానంతరం కాని, అతని |ఒతుక్కు అతను |జతకలేడు, 
దానికి తోడు అతని యెడల లెడ్వీటర్ అసభ గ కంగా, అవినీతి 
కరంగా, అశ్షీ లంగా [పవ ర్రించాడనె వదంతీ ఒకటి వుంది. 

మొత్తంమీద ఆ విధమైన పంపకం తము జాజి _ మత _ కుల _ 

సాం|పదాయాలకు విరుద్దం గనుక, తన కొడుకు లిదర్న తిరిగి 
తనకు అప్ప గించమనీ, అలా అప్పగించని పక్షంలో తాను 
కోర్టులో దావా వేస్తాననీ బెదిరించాడు, నారాయణయ్య. 
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అనీబిసెంట్, నారాయణయ్యను వలిచి కొందరు పెద్దల 

సమక్షంలో “అసలు మీ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? ఎందుకు పిల్లల్ని 
తిరిగి ఇవ్వమంటున్నారు. *% అని అడిగింది. దానికి 

నారాయణయ్య, “రెడ్ వ్రీటర్ కూ, తన కొడుకులకూ మధ్య ఎటు 

వంటి సంబంధం వుండకూడదు,” అని ఖచ్చి తంగా చెప్పా డు. 

నారాయణయ్య షరతుకు అనీబిసెంట్ అంగికరించింది. 

ఆ తర్వాత నారాయణయ్య “తన కొడుకు లిద్దరూ అనీబి సెంట్తో 

కలిసి, ఇంగండు వెళ్ళి, అక్కడ చదువుకోవచ్చు,” అని మరొక 

అనుమతి పతం రాసి ఇచ్చాడు, ది. 19_1_1912 న. 

ఫి|బవరి _ పదహారవ తేదీన అనీబిసెంట్, కృష్ణషూూ 

నిత్యానందం లండన్ వెళ్ళారు. వారి వెంట జినరాజదాస, 

కార్క్ వెళ్ళారు... ఆ తర్వాత జార్జి అరండేల్ వెళ్ళారు. 

ల వద దీక్ష పొందిసవారే, వారికి చదువులు చెప్పే 

అర్హత లిగివుంటారన్నారు లెడ్ నీటర్ , 

ఆ వెళ్ళడం, వెళ్ళడం కృష్ణమూ రి యూరప్లో వదేళ్ళు 

న్నాడు, ఎక్కడ, ఎట్లావున్నా కృ న వదూ రి విడవకుండా 

అనీబి సెంట్కూ, లెడ్ వీటర్రూ ఉత్తరాలు రాసేవాడు. ఆ సంద 

ర్భంలో కృష్ణమూంర్థి మహాత్ముల గురించి రాసిన ఉత్తరాలు 

కూడా వున్నాయి. ఆ ఉత్తరాలకు అనీబిసెంట్ రాసిన జవా 

బులు చూ_సే, ఆమె జీవిత లక్ష్యం , కృష్ణమూ_ర అయినట్లు 

తోస్తుంది. 

కృ స్టే 
జినరాజదా సకూ అప్పుగించి, వారిని శ్రద్దగా చూసుకుంటూ, 

చదువులు చెప్పమని చెప్పింది, అనీబిసెంట్. ఎందుకంటే, 

అరండేల్, జినరాజదాస ఇద్రరూ సుప కో త్ను ల వద్ద దిక్ష పొందిన 

మూ ర, నిత్యానందాలను జార్జి అరండెలుకు 
ప్! 
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వారు. కొన్నాళ్ళు కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందాలను “రో సెపష్టర్* 

స్కూలుకు పంపించారు. ఆ స్కూలు పిల్లలు వారిద్దర్నీ ఒకటే 

వెక్కిరించి, హేళన చేసేవారు. 

ఆ రోజుల్లో కృష్ణమూర్తి కలలు కంటున్నట్లుగా, విదేయ 

తగా బిడియంగా, సంవేచంగా, నిరహంకారంగా, _పేమగా, 

దయగా వుండేవాడు. లేడీ ఎమిలీ అతనికి కీట్స్, షెల్లీ, 

షేక్స్పియర్ వుస్టకాలు చదివి వినిపించేది. కృష్ణమూరరికి 

పి. జి. వోడ్హౌస్, స ఫెస్లీకాక్, అభిమాన రచయితలు. 

కృష్ణమూ రికి “గోల్ఫ్” ఆట చాలా ఇష్టం. విరామసమయంలో 

ఏదో ఒక మెకానిజం చేస్తూ వుండేవాడు. సాయంత్రం మోటారు 

సైకిల్పై చాలాదూరం వెళ్ళే వాడు. 

ఇండియానుంచి జమ్నా దాస్ ద్వారకదాస్ అనే ఆయన 

బొంబాయినుంచి కృష్టమూ రిని చూడ్డానికి లండన్ వెళ్ళాడు 

ఆయన [పత్రి వ్యాపారి. ఆయన 1912 లో, దివ్యజ్ఞాన 

సమాజంలో చేరాడు. కృష్ణమూర్హి తన బూట్లు తాను పాలిష్ 

చేసుకుంటున్నా రే: అని ఆశ్చర్యంగా అడిగితే, “పనివాళ్ళ 

కంటే నేనే చాలా బాగా బూట్లు పాలిష్ చేయగలను, ఇ స్తే, 

మీ బూట్లు కూడా పాలిష్ చెస్తాను,” అన్నాడు కృష్ణమూర్తి. 

జమ్నా దాస్కి గు [రపు పందెలంటే సరదా. ఆ నవంబరులో 

“%. ౮ ” అనే అక్షరాలు కల గుర 9్రంమీద అతను పందెం కట్టా 

లనుకున్నా డు. ఎందుకంటే, ఆ అక్షరాలు [0౮] “LK” అనే 

అక్షరాలకు ముందు, వెనుక అక్షరాలుగా భావించాడు. K. ౮ 

అంటి, KING JOHN. “J గో అంటే “జిడ్డు కృష్ణమూ రి "అని. 
పందెంరోజు నిత్యానందాన్ని వెంట పీసుకువెళ్ళా డు. "ఆరోజు 

పందెంలో ఎంతో డబ్బు గెలిచాడు ద్వారకదాస్. ఆడబ్బుతో 

వారు రాతి ఇంటికి తిరిగివ స, అప్పటి వరకు వారికోసం 
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ఎదురుచూసిన కృష్ణమూర్తి “మీరు చాలా మురికిగా వున్నారు. 

వెళ్ళి స్నానం చెయండి,” అన్నాడు వారితో. తాము పందెంలో 

ఎంతో డబ్బు గెలిచిన సంగతి చెపితే, “అందుకే మీరు మరింత 

మురికిగా వున్నారు. త్వరగా స్నానం చెయండి,” అన్నాడు. 

కృష్ణమూర్తి కరివ్చిల్రోకి లా “టార్శి నా లో వుండగా 

అతనితో లెడ్బీటర్, జార్జి అరండేల్, జినరాజదాస వున్నారు. 

అకుడ కృష్ణమూర్తి కి రెండవ జ్ఞానదీక్ష ఇవ్వడం జరిగింది, 

ఆతర్వాత వారంతా తిరిగి లండన్ వచ్చెప్పటికి, నారాయణయ్య 

నుంచి అనీబిసెంట్కు ఒక ఉత్తరం వచ్చింది, “నేను రాసిన 

డాక్యుమెంట్ రద్దు చేసుకుంటున్నాను. నా పిలలిదర్ని తిరిగి 
ళ్ ॥ గా 0 

నాకు అప్ప గించవలసినదిగా కరుతున్నాను. దానికి పథాన 

కారణం “లార్శి నా లో కృష్టమూ ర్షితో లెడ్ వీటర్ వుండటం, 

అని, 

నారాయణయ్య ఉత్తరానికి అనీబిసెంట్ సమాధానం 
ఇవ్వలేదు. ఆమె తన విదేశ వర్యటన ముగించుకుని ఆగస్ట్లో 
అడయార్ రాగానే, నారాయణయ్య తన కొ డుకులిద్రర్నీ తిరిగి 

తనకు అప్పగించవలసినదిగా కోరుతూ మ్మదాసు హైకోర్టులో 

ది. 24_10_1912 న, దావా వేశాడు. ఆ దావాలో తన పిల్లలై న 

కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందాలకు అనీబిసెంట్ సంరక్షకురాలుగా 

వుండేందుకేగాని, ఆమె ఆ అధికారాన్నీ, హక్కునీ మరొకరికి 

అప్పగించేందుకు, కాదు. ఎదిగిన తన పిల్లలతో, లెడ్ బిటర్ 

అ [కమ సంబంధం వెట్టుకంటాడనీ, అంతకు పూర్వం ఆ 

లెడ్బీటర్ పె యూరప్లో అటువంటి అభియోగాలు మోసబడి 
వున్నాయనీ, కనుక కోర్డువారు తన కొడుకులిద్దర్నీ అనిబిసెంట్ 
నుంచి తిరిగి తనకు అవ్వ గించవలసినదిగా కోరాడు. అంతేకాక, 
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తన కొడుకు కృష్ణమూర్తి “క్రై సి” అవతారమని అనీబిసెంట్ 
[ప్రపంచమంతా ప్రచారం చేయగా, పెద్దలు, గొప్పవారు 

సహితం అతని కాళ్ళకు మొక్కడం, “పరనుగురుచరణ సన్ని ది” 

వంటి గొప్ప గంధాన్ని పదమూడేళ్ళ కృష్టమూ_రే రాశాడని 
ప్రచారం చెయడం నెుదలై న విషయాలు అకిశయో క్తులుగా 

వున్నాయని కూడా నారాయణయ్య తన ఫిర్యాదులో నమోదు 

చేశాడు. 

ల. 1_ 1918న, కృష్ణనూ ర్తి అనీబిసెంట్కు ఉత్తరం రాశాడు. 

MY OWN DEAREST MOTHER, 

నువ్వు చాలా కష్టాల్లో వున్నావు. ఇటువంటి సమయంలో నేను 

సీ దగ్గర వుండాలనుకుంటున్నాను. ఈ వయసులో అటువంటి 

అవివేకులతో పోరాడ్డం చాలా _శవుతో కూడిన పని. త్వరలోనే 
ఇవన్నీ చక్కాబడవచ్చు ననుకుంటున్నాను, ఐమైనా, నాకు సీ 

మీద వున్న _పేమాభిమానాలు, భం గౌరవాలు నీకు తెలుసు, 

నిన్నునేను ఎంతగానో _పిమిస్తున్నా ను. నువ్వు నా పయాతి 

పీయమైన తల్లివి, ఈ |పపంచవాంతా నీకు ఎదురు తిరిగినా- 

ఒకరు మాతం నిన్ను ఎప్పటికి తల్లి గా _పేమించేవారున్నా రు_ 

అఆ ఒక్కరూ నేనేనమ్మా: 

Dearest and Dz“oted sor Krishna 

అనీబిసెంట్ మ|దాసు హైకోర్టుకు హాజరై “కృష్ణమూర్తి. 

నిత్యానందం ఇద్దరూ [పస్తుతం నా సంరక్షణ కి.ద యూరప్లో 

చదువుకుంటున్నారు. పేరూ టేళ్ళ కిందట సదరు నారాయణయ్య 

నాకు [వాత మూలక మైన ఒక డాక్యుమెంట్ రాసి, ఇచ్చె 

వున్నారు. ఆయన ఈనాడు అభియోగం మోపిన వ్యక్తీ, లెడ్ 

వీటర్ కొన్నాళ్ళుగా ఇండియాలో వుంటున్నారు. ఆయనకూ, 
ఆ పిల్లలిద్దరకూ ఎటువంటి సంబంధం లేదు, వారిదరూ నా 

సంరక్షణ కింద వున్నారుగనుక, వారి బాధ్యత నాది. వాది 

సంగతి చూసుకునేది, నేను. 
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క న్యాయమూర్తులు పిల్లల భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకుని 

నా్యాయనిర్ణ యం చేయవలసినదిగా కోరుతున్నాను. 

కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందం (ప్రస్తుతం యూరప్లో [ప్రముఖుల 

విద్యావే తల, పెదల సాన్నిధ్యంలో అధ్యయనం చేస్తున్నా రే 
ఎయర్ యె అజాత 

కాని, వెడిపోవడంలెదు చెడిపోవడానికి వారు మది చిన్నపిల్లలు 

కారు. ఐదారు వారాల్లో కృష్ణ్టుమూ_ర్ధి మేజరు కాబోతున్నాడు. 

[ప్రపంచ సంస్థకు అతను గౌరవాధ్యక్షుడుగా నియమింప బడ్డాడు, 

వారిద్రఠ్నీ అందరూ ఎంతో _పేమగా చూసుకుంటున్నారు," 
© 

అని సమాధానం ఇచ్చింది. 

కాని మ|దాసు హైకోర్టు కృష్ణమూ రి, నిత్యానందాలను 

తిరిగి తం|డికి అప్పగించవలసినదిగా అనీబిసెంట్కు, ఆదేశ 

మిస్తూ, లెడ్బీటర్ పై మోపిన ఫిర్యాదును కొట్టెసింది. ఆ న్యాయ 

నిర్ణయంతో అనీబిసెంట్, కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందాల్నపె 
గార్తియన్షిప్ డ్ "ల్పోయింది. హె కో ర్జు ఆదేశానుసారం 

ఉరూ 

ది. 19_2_1918 చ, పిల్లలిదర్ని తం డికి అప్ప గించవలసివుంది. 

కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందం యూరప్లోవుండి చదువు 
కునేందుకు నిశ్చ యంచుకుస్నారు గనుక, వాళ్ళ అనుమతిలేకుండా 

చదువులు మాన్పించి, వాళ్ళను బలవంతంగా ఇండియా తీసు 

కొస్తే, అనీబిసెంట్ పై « Writ of Habea Corpus ” చర్య పీ సుకో 

బడుతుంది గనుక, వారిని తం డకీ అప్పగించే [ప్రయత్నం 

ఆమె విరమించుకుంది. 

ది. ద0.5.1918 లోగా కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందాలను 

తం డికి అప్పగించవలసినదిగా మ[దాసు హైకోర్టు అనీలి 

సెంట్కు ఒక ఉత్తరువు జారీ చేసింది. ఆ ఉత్రర్వుతో ఆమె 

పూర్తిగా ఆశకేసులో పడిపోయిందని తేలిపోయింది. కాని, అమె 

కృష్ణమూర్తి పె ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని, (పపంచ సంస్ధ 
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స్టాపించి, దానికి అతన్ని సర్వా దికారినిచెసి, “తిరిగి వస్తానన్న 

ఏసు (పభుపె, కృష్ణమూర్తి. అని ప్రచారం సింది, ఆ 

కృష్ణమూర్తి, జగద్గురువు తన క ల్ల ముందు మామూలు 

మనుష్యుల్లో కలిసిపోతే, అనే ఆలోచనవచ్చి, జీవితం శూన్యమై 

నట్లు తోచి అనీబిసెంట్ తల్లడిల్లింది. అంత గట్టి [పచారం చేసిన 

తర్వాత, తిరిగి ఆమె పజలముందు ఏవిధంగా తలెత్తుకుని 

తిరగగలదు ? 

వు(దాసు హైకోర్టు తీర్పుతో అనీబిసెంట్ నిలువునా కృంగి 
పోయినా, ఎవిధంగానై నా కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందాలను తిరిగి 

తం డికి అప్ప గించకూడదనే గట్టి నిశ్చయానికి వచ్చి, అ 
ల రు 

కేసును లండన్ (పీవికౌన్సి ల్కు అప్పీలుచేసుకునే అవకాశం 

ఇప్పించవలసినదిగా మదాసు హైకోర్టు వారిని కోరింది. వారు 
దానికి అంగీకరించారు. 

20_2_1914న, లెడ్వీటర్ సిడ్నీ వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ 

ఎందరో యువకులు ఆయనకు ఆకర్షితులై నారు. ఆయన వారికి 

అనేక విధాల సహాయాలు చేశారు, సలహాలు ఇచ్చారు. ఆయన 

జివితం మళ్ళా వికసించింది. 

నారాయణయ్య = అనీబిసైెంట్ల కేసు లండన్ పీవీ 

కౌన్సిల్లో విచారణ జరగడానికి సంవత్సరం పట్టింది. అప్పటికీ 

కృష్ణమూ రీ మెజరై నాడు. ఆఅకాలమంతా కృష్టమూ రి 

చదువులతో గడిపాడు. ఆ రోజుల్లొ అతడు కవిత్వాలు రాసేవాడు, 

“ మిస్, డాడ్డి * అనే ఆమె కృష్ణమూ రికి నెలకు ఐదు 
వందల పౌండ్లు ఇవ్వ డానికి ఎర్చాటు చేసింది. దానితోపాటు 

కృష్ణమూర్తి స్వంతఖర్చుల నిమిత్తం,. అనీబిసెంట్ నెలకు 
నూట ఇరవై ఐదు పౌండ్లు ఇచ్చె ది, 
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ఎవరు తమ సంరక్షకులుగా వుండటం సమ్మ తమో అ నిర్గ 

యాన్ని కృష్ణమూ ర్థి-నిత్యానందాలకు ఒదులుతూ లె-ల- 1914న, 

పీవీ కౌన్సిల్ తీర్చు ఇచ్చింది. దాని |పకారం వారిద్దరూ 

అనీవిసెంట్ను తమ సంరక్షకురాలిగా ఎన్నుకున్నారు. ఆనాటితో ' 

వారికి తం డితో సంబంధం శాశ్వతంగా తెగిపోయింది. 

కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందాల నిర్ణయానికి అనీబిసెంట్ 

ఎంతో సంతోషపడింది. కేసు అనీబిసెంట్ పక్షం కొల్తేస్తో, 

నారాయణయ్య ఖర్చులు ఇచ్చు కొవాలన్నారు (పీవీ కౌన్సిల్ 

వారు. కాని, ఆమె ఆయన్నించి ఏమీ తీసుకోలేదు. తమ కోసం 

అష్టకష్టాలు పడి, విజయ౦ సాధించినందుకు బహుమతిగా 

46 హెటన్ గారెన్ *కు వెళ్ళి ఒక ముత్యాల బోచ్ కొని అనీబి 

సెంట్కు ఇచ్చాడు, కృష్ణమూ ర్తి. 

కీవ్ కానింల్ తీరు*, తరాంత కృషమూ ర, నితా?ఃనందవం క ణి ఎ ఏ సా ట్రీ 
అనీబిసెంట్తో కలిసి పారిస్ వెళ్ళి మూడు రోజులు వున్నారు. 

ఆమె ఎంత గట్టి పయత్నం చేసినా కేం బిడ్డి, ఆక్స్ ఫర్డ్, 

అండన్ యూనివర్శి టీలవారు వారిద్రర్నీ తమ యూనివర్చి టీలలో 

చేర్చు కోవడానికి నిరాకరిసో, తమ యూనివర్సిటీలు జగద్గురువు 

అకు చదువులు చెప్పె విద్యా సంస్టలు కావనీ, తన కొడుక్కి 

మరొకనితో అ|కమ సంబంధం వుందని తం|డే స్వయంగా 

ఫిర్యాదు చేయడం వంటి అవమానకర మైన విషయాలు కలవారిని 

తాము చేర్చు కోమనీ అన్నారు. అయినా అనీబిసెంట్ వారి 

చదువుల విషయంలో (ద్ద వహించి, అన్ని ఏర్పాట్లూ చేసి ఆ 

వేసవి ఇండియా వచ్చింది. 

జూన్ (ప్రాంతంలో కృష్టమూరర్చి, నిత్యానందం _ జార్జి 

అరండేల్ దగ్గర చదువుకున్నారు. జూలైలో అనీబిసెంట్ 
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శివరావును సంస్కృతం నేర్పమని కృష్టమూ రి దగరకు పంపిం 

చింది. శివరావు మొదట కృష్ణమూర్తిని 1010లో, బెనారస్లో 

చూశాడు, తర్వాత లెడ్బీటర్ రచనలలో సహాయం చేయడానికే 

అడయార్ వచ్చి నప్పుడు కృషమూ రిని పూర్తిగా అర్తం 
లం ది బి (౬ 

చేసుకున్నా డు. 

అనీబిసెంట్ బెనారస్లో నాలుగు ఉపన్య్యాసాలిచ్చింది. ఆ 

ఉపన్యాసాల్ని లేడీ ఎమిలీ విని, * అవి అంతరాత్మ [పబోధాల 

వలె వున్నాయి, ” అన్నది. ఆ ఉపన్య్యాసాల్ని శోతలందరూ 

_దగా, ఆస క్తితో విన్నారు, 
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కృష్ణమూ రికి ఎందరో అనేక విధాల సహాయాలు 

చెశారు. కొందరు ఆపై, కొందరు భూములు, కొందరు భవ 
నాలు, కొందరు ధనం ఇచ్చా రు. కాని అతనికి ఆ సమయంలో 
క్షయరోగం ఆరంభమెంది. అయినా అతను ఎంతో ఉత్ఫా 
హంగా వుండేవాడు. 

కృష్ణమూ రీ, నిత్యానందం “వింబుల్డన్”లో వుంటున్న 

“మెస్ డాడ్డి” ఇంట్లో వుండేవారు. ఆమె అమెరికన్. ధన 

వంతురాలు. దయాపరురాలు. కీళ్ళ జబ్బువల్ల అంగవై కల్యం 
పొంది కుంటిది అయింది. లేడీ ఎమిలీ ఆమెను అనీభిసెంట్కు 

పరిచయంచెసింది. ఆ తర్వాత మిస్ డాడ్డి దివ్యజ్ఞాన సమా 

జంలో చేరి, ఎంతో ధన సహాయం చేసింది. ఆఆ మె వద్ద 

కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందం రాజభోగాలు అనుభవించారు. 

కృష్ణమూర్తి ఇంగ్లండులో శ్రద్దగా చదువుతూ, మంచి 
మంచి బట్టలు ధరిసో, సాయం [తాలు మోటారు సై కిల్ పై తిరు 

గుతూ, ఎప్పుడూ అప్పుడే పూసిన పువ్వంత శు[భంగా వుండే 

వాడు. అయినా అతను అన్ని విషయాల్లో ఎప్పుడూ పూర 
అనాసక్త తతొ వుండేవాడు. ఎప్పడూ ఎవరినీ, దేనికీ విమ 

రించే వాడు కాదు, ఖండించేవాడు కాదు. 

మొదటి (పపంచయుద్దం ఆరంభ మైంది. కృష్ణమూ ర్ట 

కొంతమంది మి్యతులతో కలసి “8౮౦0౬. బుడే*లో వున్నా డు. 
అక్కడనుంచి అనీబిసెంట్కు ఉ_తీరం రాస్తో, “పేపర్లు ఆడి 

పోస్తున్నంత చెడ్డవాళ్ళు కాదు, జర్మ నీవారు. వాళ్ళు చాలా 

ధథెర్యువంతులు. వారంటే నాకెంతో అభిమానం,” అన్నాడు 

కృష్ణమూరర్థి. 
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1914 సె పింబరు నాటికి లేడీ ఎమిలీ జీవితం పూ రిగా 

కృష్ణమూ రి మయమైపో యింది. ఆమెకు భర్త, పిల్లలు, 

సంసారం, సమ స్తం “కృష్ణమూర్తి ఢి తర్వాతే. అందుచేత 

“కృష్ణమూర్తి బుడేలో వున్నంతకాలం లేడీ ఎమిలీ అక్కడకు 
రాకూడదు” అనేది రాజా, జార్జి అరండేల్ల అభి పాయం, 

ఎందుకంటే, కృష్ణమూర్తి యెడల ఆమె (ప్రవర్తన మహాత్ముల 

సంకల్పాని కే విఘాతం కలిగించేదిగా వుందని వారి భావన. 

కృష్ణమూర్తి బుడేనుంచి రేడీ ఎమిలీకి ఉత్తరం రాస్తొ, 

“ఇక్కడ నా వయసు వారెవరూ బేరు. వున్న “నిత్యానందం 

కూడా చదువంటూ వెళ్ళి మో యా డు. అన్నా డు. 

ఆ ఉత్తరంచూసి రెడీ ఎమిలీ తన పిల్లల్ని కీసుకుని. 

బుడే వెళి ౦ది. అక్కడ ఆమె కృషమూ రితో కలసి తిరుగుతూ 
లా అగ గక | 

వుండేది. అమె కృష్తమూరి కంటే పది హెడెళ్ళు పెద్దది. 

ఆ రోజుల్లో కృష్ణమూ ర్హి ఒకటే నవ్వేవాడు. భోజనానికి 
తప్ప నిలకడగా కూర్చు నేవాడు కాదు. ఎప్పుడూ నిలబడే 

వుండేవాడు. లేడీ ఎమిలీ పిలలతో కలసి ఆడుకునేవాడు. 
అతనికి నవ్వు అంటె ఎంతో ఇష్టం, అటువంటి నవ్వు, నవ్వు 

కోవడానికి కూడా బుడేలో అవకాశం లేకుండా చేశారు పెదలు. 

| పేమగా నవ్వే లేడీ ఎమిలీని నవ్వకూడదని శాసించారు, ఆ 

పెద్దలు. అక్కడ ఆమె ఒక్క త్ర స్త్రీ అరండేల్ ఆమెను 

రుస, రుసా చూడ్డం కృష్ణమూ రి రి గమనించకపోలేదు. 

అడయార్లో లెడ్వీటర్ ఆలియోన్ జీవితాలు రాసే 
రోజులో “వి. శివరావు” అనే ఆయన, ఆయనకు సహాయం 

చేస్తూ, కృష్ణమూర్తి, సిత్యానంచాలను గమనించేవాడు. ఆ 

తర్వాత అతన్ని కృష్ణమూ రి రికి సంస్కృతం చేర్చేందుకు 

జూర్తె ల్ న ఇంగ్లండు పంపించింది, అనీబిసెంట్. 
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కృష్ణమూర్హి యూరప్ వెళ్లినప్పటినుంచీ లేడీ ఎమిలీ 

అతన్ని గురువుగా భావించి, _పేమించి, (పతిక్షణం అతన్ని 

అనుసరించి, కన్నకొడుకను చూసుకున్నట్లు అన్ని ఏథాలా 

ఆదుకుంది. . ఆమె “హెరాల్డ్” పత్రికకు ఎంతో సహాయం 

చెసింది. ఆమె బుడేలో కృష్ణమూ ర్తితో వుండటంతో మి తులలో 

గుసగుసలు బయలుదేరాయి. ఆమె కృషమూర్ర్తి ని [పమించే 

విధానాన్ని అపార్షంచేసుకున్నారు. చివరికి అనీబి సెంట్కూడా 

అపార్దంచేసుకుని, “సాధన విషయంలో (శద్ద, మెలకువ 

వుండాలి. ఏరకమైన ఉ|దేకమూ పనికిరాదు. కనుక నువ్వు 
లేడీ ఎమిలీకి దూరంగా వుండగలవు,” అంటూ కృష్టమూ రికి 

హెచ్చరికగా ఒక ఉత్తరం రాసీ, అదె విషయాన్ని దృష్టిలో 

పట్టుకుని లేడీ ఎమిలీకి కూడా ఒక ఉ_థ్రరం రాసింది, చాలా 

కటువుగా. ఆ ఉత్తరం చూసి అమె చాలా బాధపడింది. 

లేడీ ఎమిలీయేకాక, ఇంకా ఎంతోమంది వయసు మళ్ళిన 
ఆడవాళ్ళు కూడా కృష్ణమూ రి రి సన్నిది క్ కోరేవారు. ప్రీ సంబంధంలో 

అతని అయిష్టత చూసి కొందరు ఆడవా ళు బాధ పడ్డారు. 
అలాగే అందమైన ఆడపిల్లలు వెంట పడితె వాళ్ళను నిరాకరిం 

చడం, తప్పి చుకుని తిరగడం చూసి, అతన్నో వింత మనిషిగా 

కొందరు జమక ట్టారు. 

6-2_1919న్క, కృష్ణమూర్థి లేడీ ఎమిలీకి ఒక ఉత్తరం 
రాశాడు, తన బలహీనాల్హు చదువులు, మికులు మొదలై న 

విషయాలతో. ఆసందర్స ౦లో ెడ్వీటర్కు రాసిన ఒక 
ఉత్తరంలో లేడీ ఎమిలీ వీషయం (ప్రస్తావించాడు: “ ఆమె 
అంటే నాకు అమిత మైన (టైము _ ఆమె నన్నుత తన కన్న కొడుకుగా 

చూసుకుంటోంది. ఆ ధృష్టైతోసె నన్ను _పేమిసోంది. ఈ మా 

[పేమ విషయమై కొన్ని అపోవాలు, అనుమానాలు పుట్టాయి, 

ముఖ్యం మి|తులలో. కొందరు మాపై అభాండాలు కూడా 
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చేశారు. ఈపాటికి అవి మీ ఇని వరకు వచ్చి వుంటాయి. ఒకసారి 

అనీబిసెంట్ కూడా మా ఇద్దర్నీ గట్టిగా మందలించింది, “ మీరు 

మరీ అంత విచ్చలవిడిగా విశృంఖలంగా, బహిరంగంగా 

వుండటం మంచిదికాదు. అలా వుంటి, సంఘంలో, సంస్థలో కల 

వరం, కలతలు వసాయి, ” అంటూ. 

“మా గురించి మీకు తెలుసు, నేను మిమ్మల్నీ, అనీబీ 

సెంట్నూ |పేమిస్తున్న ంతగా లేడీ ఎమిలీని పేమిస్తున్నాను. 

మీరు నాకు పెద్దన్న గారివంటివారు. ఆమెకూ, నారూ ఈ 

విషయంలో మీరు సహాయం చేయండి. ఏనాడూ, ఏవిషయం 

లోనూ అందరూ అనుకునేంత స్వార్దం ఆమెలో లేదు,” అని. 

ఆ తర్వాత కృష్ణమూర్తి, లేడీ ఎమిలీ విడిపోయి 
దూరంగా వున్నారు. కాని ఒకరి కొకరు విడవకుండా ఉ తరాలు 

రాసుకునే వారు. 19_11_1916న, కృష్ణవమూరి ఒక ఉత్తరం 

రాశాడు. 

MY DEAR MUMMY, 
నిన్ను వదలి వుండటం నాకు విషాదంగా వుంది. నువ్వూ విచా 

రంగా వుండి, వుంటావని నాకు తెలుసు. నేను బాగాలేను, 

జీవితంలో ఎన్నో ఐయోగాలు, విమాదాలు వుంటాయి. మనం 

సుఖంగా వుండాలంటే, వాటన్నింటినీ పూర్తిగా అనుభవించాలి. 

అసలు జీవితమే ఒక పెద్ద వియోగం. ఈ జీవితంలో మనం 

ఇతరులకోనం జీవించాలి. స్వార్దం పనికిరాదు. నన్ను 

గురువు ఆజ్ఞమేరకు పనిచేయమని పోత్స హించావు. సంతోషం. 

నేను పవి|తంగా జీవిం చేటట్లు చేశావు. నువ్వు నాకు జీవితంలో 

ఎంతో, ఎన్నో విధాల సహాయం చేశావు నువ్వు నిజంగా 

నా ప్రియమైన తల్లివి. నేను నీకు సహాయపడాలనుకుంటు 

న్నాను. నీకోసం నేను ఏమైనా చేసాను. కాని నాకోసం నువ్వు 

గొడవ పడకు, నేను ఎప్పుడూ నిన్నే తలుస్తాను, 

ని (పియమైన బిడ్డ_కృష్ణ 

112 



కష్టమూ రి హాలెండ్ వెడితే అక్కడ 6 హెశల్రన్ * అనే 

అమ్మాయితో పరిచయమైంది. దానితో అతను ఆమె _(పేమలో 

పడ్డాడనె అపవాదు వచ్చింది. ఆ తర్వాత “జార్జి, రూత్, 

రోజలిండ్ి' అనె ఆమ్మా యిలతొ చనువుగా మాట్లాడప టికి 

మి (తులు కృష్ణమూ రిని తప్పుపట్టారు. 

కృషముూ రి మొదటిసారి యూరప్ వెళ్ళి నప్పటినుంచి 
3 ar || 

విరి గల అతని వర్చ స్సు చూసి ఎందగడొ ఆడవాళ్ళు ఆఅకరితుల , 
య్యా 

అతన్ని వదలకుండా చుట్టూ చెరి, ఆ రాదించనారంభించారు. 

అయసా్కాంతంలాంటి అతని ఆకర్షణ, మధుర మైన అతని కంఠ 

సరం వారిని తన్స్నయులి చేసింది. కృషమూ రీ వారిని 
అంత | పేమగానే ౨సుకునా? డు. చివరికి ఆ వ్యవహారాలు 

కలతలకు కలహాలకు, ఈర్ష్య క్రూ దెఇషాలకూ. దారికి 

కృష్ణమూ రి ఎంత చెప్పినా వారిలో మార్పు రాలెదు. అతనికి 

అందరిమీదా ఒకే రకం _పేవు, తాను | పెమిస్తున్న సంగతి 

ఎవరి విషయంలోనూ ఎప్పుడూ ఎక్కడా దాచలేదు. సేవ 

విషయమె అతను ఏనాడూ భయపడలేదు. 

ఏమైనా అటువంటి అసహ్యకర మైన విషయాలతో కూడిన 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులనుంచీ, అసలు ఆ సంస_నుంచీ 

దూరంగా తొలగి చదువులమీడ దృ 

అప్పటికే అతను ఒకసారి మెటిక. 

రు యుద్దకాలంలో కృష్షమూ ర్తి ఒక అసుప కిలో పని 

చెయడానికి చేరాడు. కాని “ఇండియన్స్ ” అంటే ఇష్టంలేక అధి 

కారులు అతన్ని పనిలోంచి తొలగించారు. ఎంత [ప్రయత్నించినా 

కృష్ణమూర్తికి ఎక్కడా ఉద్యోగం దొరకలేదు. చివరకు 

అనీబి సెంట్కూ, ఠతెడ్బీటర్ కూ ఉ తరాలు రాశాడు, “* ఇకుడ 
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మమ్మల్ని ఎవరూ ఇష్టపడి ఏపనిలోనూ చేర్చు కోవడంలేదు, 

మేము చదువుకుంటాము. ఒంటరిగా ఉండటంచేత ఆలోచనలు 

వస్తున్నాయి. నిత్యానందం చిన్నవాడుగనుక దిగులువడు 

తున్నాడు,” అని, 

ది. 11-11-1016 న, జినరాజదాసకు వివాహమైంది, 

“రో థ్లో [గహమ్్” త్రో 
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కృష్టమూ ్రి విషయమై సిద్దపురుషులకు హామీ ఇచ్చిన 

ఇద్దరు వ్యక్తులలో ఒకరై న అనీబిసెంట్ ఇండియా రాజకీయా 

లలో పూర్తిగా నిమగ్ను రాలే ౦ది, ఇండియాలో “హోమ్రూల్? 

ఉద్యమంలో చెరి, తీ | వంగా పనిచేసింది. “న్యూ.ఇండియా” 

అనే ప్యతికకు ఎడిటర్ గావుండి, ని|దపోతున్న భారతజాతిని 

మెలొల్సి, చెతన వంతం చేసింది. 1917 లో జాతియ 

కాం గెస్ అద్యుక్షురాలై , ఇండియాకు స్యతం|తం రావడమే 

తన జీవితాశయంగా పెట్టుకుంది, అనీబిసెంట్. స్వాతం కో్యద్య 

మాన్ని ఉధృతం చెసింది. అమె అరెస్టయి మూడు నెలలు 

నిర్బంధంలో వుంది. భారతీయులు తమ దెశాన్ని తమ 

సాం పదాయం (ప్రకారం పరిపాలించుకునే అవకాశాన్ని కల్పి ౦చ 

మని బ్రిటీష్ పార్ల మెంటుకు ఒక వినతి ప్మ్యతాన్ని సమర్పిం 

చింది. భారతీయులకు గొప్ప సాంప్రదాయం, సంస్కృతి, 

నాగరికతా గతంలో వున్నాయని, అంతకన్నా గొప్ప భవిష్యత్తు 

కలదనీ (గ్రహించి, ఇండియా అంతా తిరిగి (పచారంచేసి ఓ 

నూతన శకానికి (ప్రారంభోత్సవం చేసింది, “సట్” ఉద 

మాన్ని |పారంభించి, విద్యార్దులలో క్రమశిక్షణ పెంపొం 

దించింది. 

కృష్ణమూర్తి విషయమై సిద్దపురుషులకు హామీ ఇచ్చి న 

రెండవ వ్యక్తి లెడ్బీటర్, సిడ్నీ వెళ్ళిపోయారు. కృష్ణమూ ర 

ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు. ఆ సమయంలోనే అతనికి చిన్న 

చిన్న రోగాల్ని నయంచేసే శక్టి వచ్చింది. రాజా వివాహం 

చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అరేండేల్ ఆ సై0లియా వెళ్ళి 

వోయాడు. ఆవిధంగా నలుగురూ ఆతనికి దూరంగా వున్నారు. 

ఇండియారాజకీయాల్లొపడి అనీబిసెంట్ దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని, 
జగద్దురువునీ అన్నింటిని విస్మరిస్తోందని కొందరు సభ్యులు 

వాపోయారు, 
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1017 నాటికి కృషమూ రికి సార్ సంసలో, డివ్యజాన 
na అని (ఆ జా 

సమాజంలొ ఆ స కశపొయింది. 
చాలా) 

అది యుదసవుయంగనుక తాను మిలిటరీలో చరి (ప్రజా 
రు 

డు సవ చేయాలనుకున్నాడు, కృషమూర్తి. కాని, అనీబిసెంట్ 
ణ్ a.) 

అందుకు అంగీకరించ , కృష్ణమూర్తిని శ్రద్దగా చదువుకొమని 
వాత 

సలహా ఇచ్చింది. దానికి కృష్ణమూర్తి, * సర ఇంతవరకు నా 
జ్జ ణ జాం 

జీవితాన్ని సీరియస్గా తీనుకౌలేదు. ఇప్పటినుంచి చాలా 

సిరియా? తీసుక బోతున్నాను” అని అనిబిసెంట్కు ఒక ను 
ఉత్తరం రాసీ తన దృష్టి చదువు మీదకు మళ్లించాడు, ఏ 

అ= రీ డు 

తమ్ము నితొ కలిసి మెటిక్యులేషన్ సరీక్షకు 

౧౨ 

పరీక్షకు ఎన్నినార్లు హాజరైనా ఉ తీరుడు 

అందుచేత కృష్పమిా రీ వెశీయభాషలై 

దని అనీబిసెంట్ అతన్ని పారిస్ పంపించింది. అకాడ 

అతను అగిబవిసెంట్ మి తుల ఇంటవుండి చదువుకనా న్నాడు. 

వారి సహాయ, సహకారాలతో (ఫాన్స్లొ గల పండితుల్ని, 

విద్వాంసుల్ని, కళారారుల్ని, చి తకారుల్ని కలుసుకుని, పరి 
లర (కా 

చయం చేసుకొవడ:ంతొ కృ షమూ ర్రిలె నూతనోత్సాహం కల్లి 
కివీ 

గింది. దానితో ఆస భజాలపెన మోపిన జగద్గురు భారాన్నే 

తొలగించుకోవాలని చూశాడు. తరచు బుద్దుని దృష్టిలో పెటు 
6ం 

ఎల్ 
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మన స్ఫెంతో గాయవడింది. ఆ విషయంలో కృష్ణమూర్తి 

చాలా దిగులు వడాడు. కాని, పారిస్ మి|తుల సాంగత్యం 

[a] 

1919 ఏ, పిల్లో జార్జి అరండేల్, రుక్మి జీదేవిని వివాహం 

చేసుకున్నాడు. అప్పుడు అమె వయసు పదహారేళ్ళు. అఆ 

పెళ్ళికి పెదలు అంగీకరించలేదు. ఎందుకంటే వారు సాం|ప 

చాయ బాహ్మణ కులస్తులు కావడంవలి. అయినా ఆమె 

ధైర్యంచేసి అతన్ని వివాహం చేసుకుంది. 

రుక్మి జీదేవి 29..2_1904న, జన్మించింది, అమె తండి, 

సోదరులు దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులలో ముఖ్యులు, అనివి 

సెంట్కు సన్ని హతులు. ఐవాహానంతరం ఆమె భర్తతో పపంచ 

పర్యటన చేసింది. పడుచువారిలో ఆధ్యాత్మిక దృక్పథం 

పెంపొందించే ఉద్దిశ్యంతో * యంగ్ థియాసఫిస్ట్ ” అనే 

ఉద్యమాన్ని చెపట్టింది. దానికి ఆమె నలభై సంవత్స రాలు 

అధ్యక్షురాలుగా పనిచేసింది. 

జెన్ నాలుగు నుంచి కృష్ణమూర్రి “స్టార్ ” సభల్ని 

నిర్వహించాడు. జూ లె లో జినరాజదాస ఇండియానుంచి 

యూరప్ వెడుతూ “రాజగోపాల్” అనే అతన్ని తీసుకు వెళ్ళా డు. 

అతను, కృష్టుమూ్షిని అక్షుబరులో కలుసుకున్నా డు. లెడ్ వీటర్ , 

రాజగోపాల్ని చూసి, అతని తెలివికి సంతోషించి, అవసరం 

అవుతాడని భావించి, చేరదిశాడు, 1918.డిశంబఒరులొ అతడు 

శ్రద్దగా చదివి “లా పరిక్షలో ఉ క్రిరుడయ్యాాడు, అ *.ర్వాత 

అతడూ, కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందం నుంచి మి తులయ్యారు. 
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కృష్ణమూంర్థి [కమంగా తన మనోప్టెతిని తాను తెలుసు 

కున్నాడు. తనను రాబోయే జగదురువుగా గొప్పగా చూడ్డం 

అతనికి ఇష్టం లేదు. దానితో అతనిలో తిరుగుబాటుభావం రేగి, 

ఒకసారి ఆ సంగతంతా అనీబిసెంట్ _ లెడ్వీటర్ _. జనరాజదాస 

మొదలై న పెద్దల సమక్షంలో స్పష్టంగా. తీ|వంగా, పూర్తిగా 

చర్చించాలనుకున్నా డు. కాని చివరికి తానొక స్వంత 

విధానాన్ని అనుసరించాలనే గట్టి నిర్ణయానికి వచ్చి, అండస్ 

నుంచి అనిబిసెంట్కు ఒక ఉ శరం రాశాడు: నువ్వు చాలా 

కాలానికి ఇక్కడికి వస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా 

వుంది. నేనెంతో మారాను _ ఒక్క విషయంలో తప్ప -నీ మీద 

(ఎమ - భక్తిలో. అదెప్ప టికి మారదు. ఈ నా మార్పు, నాకు 

నూతన జీవితమనే చెప్పాలి. “జీవితం” అంటే ఏమిటో నాకు ఓ 

నూతన దృక్పధం ఏర్పడింది. మానవ స్వభావం గురించిన 

విషయమై నాలో పూర్తి మార్పు వచ్చింది,” అని. 

24_1_1920న, కృష్ణమ ర పారిస్ వెళ్ళాడు. నిత్యా 

నందం లండన్లో వున్నాడు. ఆ మర్నాడు లేడీ ఎమిలీకి 

ఉ-తేరం రాపో, 6 అమ్మా! నిన్ను చూడక, నా జీవిత శాశ్వత 

ఆత్మ బంధువు లేక దుఃఖంతో ముసలివాడి వై నాను. “సుఖంగా- 

సంతోషంగా _- ఆనందంగా వున్నావా?” అని నన్ను అడుగు 

తున్నావా? తమ |(పియతముడైన సూర్యుడు లేక పువ్వులు 

ఎటా సంతోషంగా, ఆనందంగా వుంటాయి? అటా నేనూ, 

నువ్వు లేక దిగులుగా వున్నాను,” అన్నాడు. గ 

కృష్ణమ రీ పారిస్లో ఎంతోమంది మీ|తులను కలుసు 

కున్నాడు. ఒకసారి మాంటికార్లో "లో ఒకామె కృష్ణమూర్తిని 

తన గదికి ఆహ్వానించి తీసుకు వెళ్ళి, ఒకటే ముద్దులు పెట్టింది. 

ఆ విధంగా చాలామంది ఆడవాళ్ళు కృష్ణమూ ర్రిలో ఆకర్షణ 

పడేవారు. కొందరు హద్దు మీరేవారు. 
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ఆడవాళ్ళ విషయంలో, కృష్ట్ణమూ ర్తి ఎప్పుడూ 

కీడియంగా సాధువుగా, అమాయకంగా వుండేవాడు. అలళని 

[ప్రవర్త న కొందరు ఆడవాళ్ళకు బాధాకరంగా వుండేది, తమనూ, 

తమ పేమ సూ ఉపేక్ష చేస్తున్నా డని, 

ఆడవాళ్ళ విషయంలో నేనెప్పుడూ, ఎటువంటి సాహస 
కృత్యాలూ చేయలేదని ఒకసారి కృష్ణమూ రి లేడీ ఎమిలీకి 
చెప్పాడు. “* నేను ఆడవాళ్ళకు దూరంగా వున్నాను. నేను 

వారిపై దృష్టి పెట్టలేదు. |పత్యేకించి నేను ఎవరినీ కోర లే దు. 

వాళ్ళ ను జాగత్తగా తప్పించుకుని తిరిగాను, ” అన్నాడు 

కృష్ణమూ రి, 

కృష్ణమూ రీ పారిసనుంచి మితులతో కలిసి, “ఫాన్ టైన్ 

బూ” అనే పర్వతాలన్తూ మరొకసారి “వెర్ సెయిల్ఫ్” చూసి 

ఏంతో సంతోషపశా కొ డుం, 

1920లో, కృష్ణమూ రీ పారిస్లో మేడమ్ డి. మాంజి 

యర్తి స్ కుటుంబంతో వున్నా డు. వారు [క్రమంగా మంచిమి | తులు 

అయ్యారు. ఆమెకు ముగ్గురు కూతుళ్ళు, ఒక కొడుకు. ఆమె 

కృష్ణమూర్శికి ఎంతో సహాయం చేసింది. ఆమె రష్యన్. చాలా 

అందమైన ఆవిడ, [ఫెంచి అతన్ని వెళ్ళి చేసుకుంది. 

ఆ కుటుంబం వాళ్ళంతా స్టార్ సంస సభ్యులు. ఆమె 

పిల్లలు కృష్ణమూ ర్షితో చాలా చనువుగా వుండేవారు. కృష్ణమూర్తి 

వాళ్ళకు ఒక జ్యోతిలాగ కనుపించే వాడట. కృష్ణమూ రి లేడీ 

ఎమిలీకి ఉ త్తర౦ రాసో, “నేను మార్సెలీని ఎంతిగానో 
| పెమస్తున్నాను. నువ్వు ఈర్ష్య పడవు కదూ? గత ఎనిమి 

దెళ్ళుగా నేను నిన్ను గొప్పగా _పిమిస్తున్నాను, ౫ అన్నాడు, 
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అద ఇద = దా గి ఇ” an (= 

కృష్ణమూర్హి తిరిగి ఇంగ్లండు వచ్చేప్పటికి జమ్నా దాస్, 

నిత్యానందం ఇద్దరు కలిసి వ్యాపారం పౌరంబించారు. ఆ 

ద [రి ల శాం నో వ యయ ఇషం పాం సందర్భ ౦ల వారిదరు రిస వెళ్ళారు. కృష్టపఃం ర్తి ఆరోగ్యం 

జాగా లేదని తెలిసి, “నువ్వు ఇంగ్లండులో వుండి, కృష్ణమూ రిని 
గొ కక్ as) 

(a) 

వా 6౬ 
చ , ' అని అనీబిసెంట్ నిత్యానందాన్ని ఆజ్ఞాపించింది. 

3 

అది నిరంకుశత్వ మని నిత్యానందం, అన్ీవిసెంట్ను మనసుల 

వ్యతిరికించా డు. 

మే నెలలో నిత్యానందానికీ క్ష్రయరోగం ఆరంభ మెంది. 

తివై ద్యం చేయించారు, 
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చదుపుల నిమిత్తం యూరప్ వెళ్ళిన కృష్ణమూర్తి, 

నిత్యానందం పెదవారై ది, ల-£2-1921న, ఇండియా వచ్చి, 

అసిబిసెంట్తో కలిసి ఆ|గా, బెనారస్, కలకత్తా వెళ్ళి, అక్కడ 

నుంచి అడయార్ చేరుకున్నారు. వారు పాశ్చా త్య దుస్తులు 

కీ"సేసి ఇండియా దుస్తులు ధరించారు. దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

“కిం [దకార్యాలయ ఆవరణలో కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందంకొసం 

పతే(కంగా ఒక పెద గది కటించారు. 
U ట్రీ ® ల 

ఆ పన్నెండవ తేదీన కృష్ణమూర్తి లేడీ ఎమిలీకి రాశారు, 
ఇండియా రమ్మని. అమె వచ్చింది. అమెను ఆహ్వానించి 

డిసుకురావడానికి కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందం బొంబాయి 

వెళ్ళారు ఆమె వారిదర్నీ ఇండియా దుస్తుల్ల చూసి, ఆశ్చర్య 

పొయింది. ఆమె, ఇండియా గవర్న మెంటువారు ఏర్పాటు 

చేసిన బంగళాలో వుండక, బెనారస్లో జరిగె దివ్య "నసమాజ 

సవ వావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు కృష్టమూ_ రితో కలసి వెనారస్ 

వెళ్ళి ంది, 

డిశంబరులో ఒకరోజున కృష్ణమూ ర రి, నిత్యానందం 

వు (దాసు ల (టిపైె కే కన*లొ వుంటున్న త తమ తం డిని చూడ్డానికి 

వెళ్ళారు. వారు, తం (డి కాళ్ళకు సాష్టాంగ నమస్కారం 

చేయబోతే, ఆయన తన కాళ్ళను వెనక్కి లాక్కున్నారు. ఆ 

తర్వాత వారు వెళ్ళిపోయారు. 

సిద్దపు పురుషులైన బుషి అగ స్హ్య ఆదేశానుసారం 

అనీబిసెంట్ ఇండియా రాజకీయాల్లో (పవేశించింది, ఆమె 

అప్పటికే గొప్ప వక్తగా, పజ్జాశాలియైన వ్యక్తిగా సంఘ 

సంస్క ర్తగా భారతీయులకు పరిచయస్తురాలు. ఆమె రాజ 

కియాలలో ప వేశించడంతో, వుహాత్ములతో సంబంధం, 

అలౌకిక శక్తుల [(వబాబల్యం [కమంగా తగ్గాయి. అమె కూడా 
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శారిరకంగా, మానసికంగా బలహినురాలె ౦ది. అడి గమనించి 

కొందదు దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులు "తవ మకు అలౌకిక శక్తులు 

వున్నట్లు తలెత్తి తిరగనారంభించారు. 

జార్జి అరండేల్, వెడ్డివుడ్ ఇద్దరూ తమకు సిద్దపురుషుల తో 

సన్ని హిత సంబంధం వున్న ట్లు విదేశాల్లో చెప ల నారంభించాడు. 

ఒక్కరోజులో తనకు నాలుగు డిక్షలు " ఇవ్వబ డట్లు రుక్మి బీదేవి 

చెప్పుకుంది. ఆవిధంగా దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులు ఎవరికి 

వారు తమ తమ ఆదిక్యతలక సం తంటాలు పడ్డారు. 

అతనికి రోజూ ఎన్నో ఉత్తరాలు వచ్చె పి అనేకచోటనుంచి 

ఎంతోమంది అతని దగ్గరకు వచ్చి, మూ మాట్లాడి సబహాలు తీసురునే 

నారు. అనేక విషయాలు చర్చించేవారు. క షమూ రి రోజా 

టెన్నిస్ ఆడేవాడు. సూ ర్యా సమయం అతనికి ఎంతో ఇష్టం. 
సాయం తాలు షకారుకు వెళ్ళి వాడు. ర్ సందర్భంలో తేక 

ఎమిలీ కి ఉత్తరం రాన, “ఈ అడయార్ జీవితం దుర్భరంగా 
వుంది, నేనో పత్యేకమైన జీవన విధానాన్ని కలలు కంటు 

యంలో వుంటూ బారాల్ల్ పష్మతికకు సంపాదకీయాలు రాసవాడు. 

న్నాను. ఒ క్కసారి ఆ నా క్ వ్యర్తం, శూన్యమని నాకు 

తెలుసు. నేను ఎటువంటి జీ విలోల నడునునా? నో నువ్వు 
0 

ఊహించుకోలేను. నాలొ డిరుగుజాముబావం లెసొంది. దేనికో 
a) 

a తెలియదు. నిరంతరం నాలో ఘర్షణ, సంఘర్షణ, నాకు ఎడ్వా 
లని వుంది. ఉదార్పుకొసం ఎంతో ఏడ్వాలని వుంది. ఎందు 
కంటే, ఈ నా మనో ఘర్షణ పోతుందెమోనని. ఏం లాభం ? 

“అమ్మా ! నేనెంతో సుదూరాలకు వెళ్ళిపోవాలని వుంది, 
అక్కడ ఒంటరిగా, ఏకాంతవాసం గడపాలని "వుంది, అందరికీ, 
అన్నింటికీ దూరంగా వుండాలనుకుంటున్నాను. ఓ అందమైన, 

చల్లని (పదెశం, చేరుకోవాలని వుంది,” అన్నాడు.. 
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ది, 871921 నుంచి, ఇరవై ఆరవకెదివరకు పారిస్లో 

జరిగే దివ్యజ్ఞాన సమావేశాలకు కృష్ణమూర్తి, అనీబిసెంట్ 

వెళ్ళారు. 

ఆ తరాఃత “ది ఆరర్ ఆప్ ది సార్ ఇన్ది ఈస్” సంస 
యి డె అ శా రు © 

తాలూకు వ్యవహారమంతా కృషమూా రి చెతుల్లి పెటాదు, 
దో ట్ 

అ డిశంబరులో కృష్ణవమూ రి జెనారస్లో నాలుగు 

ఉపనా సాలు ఇచ్చా డు. 

తన |పధమ గురువరేణ్యులైన లెడ్ బీటర్ని చూసి 
దదెళ్ళు అయిందని కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందం సిడ్నీ వెళ్లారు. 

అప్పుడు అక్కడ జరిగే దివ్యజ్ఞాన సమాజ సమావేశాలకు కృష్ణ 

మూర్థి హా హాజర యా రా కడు. లెడ్ ీటర్, కష్టమూ రి ఒకరిని చూసు 

దుని ఒకరు చాలా సంతొషపడ్తారు. కె కాని, సిడ్నీ (ప్రజలు బుషె 

పుంగవులె న లెడ్ బీటర్సి అర్దం చేసుకొ కపొగా చాలా ఏళ్ల 

(కిందట అడయార్లో కృష్ణమూర్తి, లెడ్బిటర్ విషయమై 

నారాయణయ్య అసభ్యంగా (ప్రచారం చెయడం, ఆ సంగతి 

హైకోర్టులో ఫిర్యాదుగా రావడం వంటి సంగతుల్ని ఆధారంగా 

పీసుకుని వారిదర్నీ బాహాటంగా హెళన చేశారు. ఆది చూసి 

కృష్టమూ ర్తి చాలా నొచ్చుకున్నాడు. ఆ సంగతులన్నీ కృష్ణ 

మూ రి తేడ ఎమిలీకి రాస్తూ, వ్ పె ర్ ొలో నాకు ఘన సన్మానం 

చేశారు. ఎందుకు ? నాలో ఏముంది 2 ఇవన్నీ నాకు సమ్మ తం 

కావు. నేను పారిపోయి నీదగ్గర వుండాలని వుంది. ఈ బోధలూ, 

ఉపన్యాసాలు, స హాలు, చర్చలు, సం [పదింపులు - ఏవీ నాకు 

నచ్చవు. నేను ఇటువంటి వాటికి తగిన వాడను కాను. 

“చాలా కాలానికి లెడ్ వీటర్ని చూశాను. ఆయన ఎప్పటి 

మాదిరిగా దివ వ్యజ్ఞాన సమాజ సభు కలకు, స్టార్ సభ్యులకు, ఇతర 

యువకులకు బోధిసూనె వున్నారు. సంతోషంగా నవ్వుతూ 
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(a 

వున్నారు. నన్ను |పేమగా తీహకున్నారు. Me తన మి (తు 
లందరికీ వపరిచయు చేశారు. ఆయన్ని చూ ౨ నాడెంతో సంతో 

షంగా, ఆనందంగా వుంది. పదిహేడేళ్ళ అ అడర్మాయి “రూత్” 

పరిచయమైంది. “అప్పుడే అమె ఆకర్షణలో పడ్డా డు కృష్ణమ వ 

అనే వదంతి కూడా పుట్టింది. రూక్ చాలా అంద మై న 

అమ్మాయి. ఆమె అంటే నాకెంతో ఇష్టం. నెను అమె [పనులో 

పడ్డానా: నేనట్లా పడగలనా? ఇలాగే పూర్వం “3 హెలెన్” అన 

అమ్మాయి విషయంలోనూ అభాండం వచ్చి పడింది. 

కాని ఇక్కడ లెడ్వీటర్ బిషప్ వేషంచేశారు. ముఖంలో 

వయసు కనపడుతోంది. ఎ(రటి అంగరకా వేసుకుని, మెడలో 

[కాస్ ధరించారు. బిషప్ రింగు పెట్టుక న్నారు. రోజులో చాలా 

భాగం మతపరమైన విషయాలతో కాలం గడుపుతున్నారు, ' 

అన్నాడు. 

కృష్ణమూర్తి సిడ్నీ వీధుల్లో తిరుగుతూ వుఠ ట్ర (ప్రజలు 

అతన్ని “జగద్గురువు, మెసయ్యు” అంటూ పెదగా గొల చేశారు, 

అతని విషయమె చివరికి పెపర్లుకూడా అడీపోసు న్నాయి. 

కృష్ణమూర్తి సిక్రీ నుంచి వెళ్ళి పోయేముందు, అసీబిషంట్" 

లెడ్బీటర్ ఎన్నో సంగతులు రహస్యంగా, దీర్తంగా చర్చిం జ 
చారు. తాను “శాన్ ఫాన్సిస్తో”లో వుండి ఫిలాన ఫీ, 

ఎకనామిక్స్, సుతం, విద్య మొదఠలెన విషయాలగురించి 

చదివి తెలుసుకోవాలనుకుంటునా? నని కృష్లవమా రి వారితో 
oc అణ ఎంఐ 

చెపితె, వారు సంతోషించారు. క కృష్ణమూర్తి, రేడీ ఎమిలీకి ఉ తరం 

రాస్తో, “మనకు వున్న వారందరిలో అ బిసెంట్ చాలా ఉన్న 

తురాలు,” అన్నాడు, 

1912_1922 మధ్యకాలంలో “కృష్టమూ రె జగద్గురువు, 

తిరిగి వస్తానన్న ఏను పభువు, ” అనే భావం అనీవిసెంట్ 
ఆ రాధకుల్లో చింతామడణిగా మారింది. తత్ఫలితంగా వారందరూ 
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కలసి ధ్యానం చేయ నారంభించారు. కృష్టమూ | పె కొందరు 

వ్యాసాలు రాశారు. కొందరు తవు నమ్మా కాలకు బలం ఇచ్చి, 

పకటించుకున్నా రు. వారు కొ దిమందే అయినా [పపంచం 

ఆ కొసనుంచి, ఈ కౌనవరకూ వున్నారు. తరచు యూరప్ 

దెశాల నుధ్య ముఖ్య పట్టణాల్లో చర్చలూ, సమావేశాలు జరిపారు. 

రాబోయే జగద్దురువును ఉదైశించి (ప్రార్దనలు చేశారు. 

ఆ రోజుల్లో కృష్ణమూ రి చుట్టూ విడవకుండా ఎంతోమంది 

ఆడవాళ్లు _ ముఖ్యం పడుచువారు చెరడంవల్ల ఎన్నో గొ గొడవలు 

బయలుదేరాయి. అతనిచుట్టూ చేరిన ఆడవాళ్ల తాము గోపికల 

మనుకొనేవారు. లేడీ ఎమిలీ కూతుళ్లు మేరీ_బెట్టిలు, తమ 

తల్లి ని సి ఈర్ష్య పడేవారు, కృష్ణమూర్తి త్ర | పేమనంతా ఆమె 

పొందగలిగిందసనీ. ఆ ఆడనాళ్ల ౦తా కృష్ణమూర్థి ఎక్కడకు 

వెడితే అక్కడకు వెళ్ళివారు. లేడీ ఎమిలీని అయితే అనీబిసెంట్ 

నుందలించింది కాని, అంతమంది అమ్మా యిల్ని ఆమె ఎట్లా 

మందలించగ౭దు ? 

ఇన్ని జరుగుతు న్నా కృష్షమూ రి ది గోల్ఫ్ ఆడుతూ, 

మోటారు సైకిల్పై తిరుగుతూ, (వపముఖ వ్యక్తు కులతో చర్చిసో, 

ధనవంతులు ఇచ్చే ఆస్తులు కీసుకుంటో హాయిగా, ఆనందంగా 

వున్నాడు. అతను వెళ్లిన [ప్రతిచోటా సమావేశాలు ఏర్పాటు 

చేయబజేవి. అప్పుడప్పుడూ ఆధ్యాత్మిక గోష్టులు జరిపేవారు, 

కృష్ణమూర్తి తరచు (పపంచయాతలు చేసేవాడు. కాని, 

ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ధ్యానం చేసుకుంటూ వుండేవాడు. చాలా 

సున్నితమైన ఆరోగ్యం కావడం చేత అతనికి ఎప్పుడూ ఏదో 

ఒక జబ్బు చేసేది. ఏదో తెలియని ఆవేదనతో రాశులు సరిగ్గా 

ని దపోయెవాడు కాదు. అతనికి అనేక చిత _ విచితమైన 

దృశ్యాలు గోచరమయే్యవి. 
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చాలా కాలానికి లెడ్ బిటర్ని చూడ్డం కృష్ణమూ రికి 

పరమానందంగా వున్నా, అన్నీ తెలిసిన ఆయన మళ్ళా 

“బిషప్ *గా వేషం మార్చ డం, చర్చి తంతులు జరపడం కృష్ణ 

మూ రికి ఇబ్బందిగా తోచాయి. 

అంతలో నితా్యానందానికి జబ్బు ఎకుషువెంది. రోగం 

ఎంతకీ, ఎక్కడా నయం కాలేదు. వారు తిరిగి యూరప్ 

వెళ్లి పోతూ వుంటి, “ఎ. పి, వారింగ్ టన్” అనే అమెరికా దివ్య 

జ్ఞాన సమాజ సభు్యలొకరు కృష్తమూరి రిని, నిత్యానందాన్ని 

అమెరికాకు ఆహ్వానించాడు. అక్కడ వారికి వసతి సౌకర్యాలు 

ఏర్పాటు చెసాననా ఎడు. అందుచేత కృష్ణమూర్తి, నిత్యానందా 

అను “ఒహో లోయకు పంపించాలనుకున్నారు అనీబిసెంట్, 

కెడ్బీటర్. నిత్యానందాన్ని మొదట వైద్యం నిమి త్రం 

స్విట్టర్లాండు తీసుకువెళ్లారు. అక్క డనుంచి వారు ఒహై 

వెళ్తారు. అది శాంతా బార్ బరాకీ దగ్గరలోవుంది. 

“ఒహ లోయ ఒక అ దో గ్ కం దం. అది 

“నాన్ ఫాన్సిప్కో”కి దాదావు నాలుగువందల కిలోమీట ర్ల 

దూరంలోవున్న కొండ | పాంతం. అది సము (ద ము ట్రా ని క్రై 

పది హనువందల అడుగుల ఎత్తున వుంది. అక్కడ అమెరికా 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ జనరల్ సె|కటరీ వారింగ్ టన్, కృష్ణమూ_రి, 

నిత్యానందాలకు ఒక క.టీరం ఇచ్చాడు. తరచు వారిని చూస్తూ 

వుండేవాడు. ఆ సందర్భంలో ఇంగండులో “ [బదర్స్ టన్” 

అని ఒక (టెస్ట్ ఏర్పాటుచెసి, కొంత డబ్బు పోగుజేసి, 
కృష్ణమూర్తి వుండేందుకు ఒక కుటీరం, ఆరు ఎకరాల భూమీ 

కొన్నారు. ఆ కుటీరమే “పైన్కాబటేజి”. ఆ కుటీరంచుట్టూ 
యు 

నారింజ, ఏవకాడో చెట్ల తోపులు. 
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అ (పదెశం చూసి కృష్ణమూ ర, నిత్యానందం మురిసి 
పోయారు, నిత్యానందానికి సెవచేసే నిమి త్రం “రోజలిండ్” 
అనే అమ్మాయి ఒహై వెళ్ళింది. ఆ కొండలమధ్య కృష్ణమూ రి 
నిత్యానందం తమ పనులు తాముచే సుకుంటో కాలం గడిపేవారు. 
అక్కడకు వెళ్లిన తర్వాత నిత్యానందం జబ్బు ఎక్కువై ౦ది. 

రెండు ఊపెరికిత్తులూ చెడిపోయాయి, 

తెలివై నది, ఎప్పుడూ రోజలిండ్ చాలా చురుకైనది, 

ఎతూ వుండేది, ఆ కొండల్లో. 

రో 

హుషారుగా, సంతోషంతో గెంత 

నిత్యానందం పరి స్టే తి రొజురోజుకి విషమించడంతో 

కృష్ణమూర్తి చాలా గొడవవదెవాడు. కాని, ఒహ వెళ్ళిన ఐదు 

వారాల తర్వాత, ఆగస్ట్ పన్నెండవ తేదీన లేడీ ఎమిలీకి 
ఉ_తరం రాస్తో, “నేను రోజూ ఉదయం గం. కీ-4ట్ని॥ నుంచి 

గం. (20 ని॥ల వరకు ధ్యానం చేస్తున్నా ను. రాతి నిద 

పోయెముందు పది నిమిషాలు ధ్యానం చేస్తున్నాను. మొదట్లో 
కష్టంగా వున్నా, క్రమంగా తెలికగా వుంది,” అన్నాడు 

కృష్ణమూర్తి. 

కృష్ణమూర్తి మదిలో హెలెన్ మధురంగా నిలిచివుంది. 
అతను ఆమెకు తరచు | పేమలేఖలు రాసేవాడు, 

ఆ ఏకాంతవాసంలో కృష్టమూ ర్తి రి మూడురోజులు 

(ఆగ 17 నుంచి 0 వరకు మానసికంగా ఎంతో యాతన 

పడ్డ డాడు. ఆ మూడురోజులూ అతను అంతర్ము ఖుడై కాలం 

ఎట్లా గడిపాడో, దాన్న ౦తా అతనే వర్ణించాడు : 

“§ సిద్దవురుషులై న మోష్టర్ కు తుమి ఆఅఆదెశానుసారం 

నేను ఉభయ సంధ్యల్లో ఏకా గచి త్రంతో ధ్యానం చెశాను. 

మెొందస్ల ఛ భ్యానం కినిమినిఎంచింది. వారం గడిచాక, నెనెక్కడ 

తప్పానో, ఎక్కడ బారిపడ్డానో తెలుసుకోగలిగాను. నన్ను నేను 
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లోపలా-బై టా గమనించాను. కిశరీరాలూ సఖ్యతగా పని 

చెయడానికి పయత్నించాను. అదేనా సాధన, మై|తేయుని 

దృష్టిలో పెట్టుకుని ధ్యానం చేశాను. ఎప్పుడూ లక్ష్య సిద్ది కై 

ఎదురు చూసేవాడిని. దానితో నా జీవిత విధానమే పూర్తిగా 

మారిపోయింది. ఆ సమయంలో కొన్ని అలౌకికానుభవాలు 

కలిగాయి. 

“ పదిహేడవ తేదీన నా మెడ దగ్గర విపరీతమైన బాధ 

[ప్రారంభ మైంది. థ్యానం పానుగంటి సేపు తగ్గించాను, ఆ 

మూడు రోజులూ నాకు తిండి సహించలేదు. ఎవరినీ చూడాలని 

పించేది కాదు. ఎవరైనా నన్ను తాకితే, భరించలేకపోయేవాడిని. 

సాయం (తానికి చాలా అలసటగా వుండేది. ఒక్కొసారి స్పృహ 

వుండేది కాదు. పడుకునేవాడిని. ఒక్కొసారి నాకు తెలియ 

కుండానే “అమ్మా!” అని గట్టిగా మూలిగే వాడిని. మానసికంగా 

ఎఎతోయాతన పడ్డాను. దెయ్యం పట్టినవానిమాదిరిగా, వుండే 
వాడిని. ఎవరో పిలిచినట్లు ని|దలో రేచ్హి కిందపడేవాడిని. ఒళ్ళంతా 

సూదులతో పొడిచినట్లు వుండేది. తలలో ఎప్పుడూ బాధగా 

వుండేది. మెడ దగ్గర విపరీతమైన నొప్పి. రోజూ పడుకునే 

నా మామూలు పక్క, నాక అ .హ్యాంగా, కరినంగా కనుపించెేది. 

అందుచేత నేలమీద కూర్చు నేవాడిని, ఏ శబ్దం భరించలేకండా 

వుండే వాడిని. ఒంటరిగా వుండాలనిపించెది. నా కళ్ళ ముందు 

నేను పీమించే గురువులు దర్శనమిచ్చేవారు. వారిని చూసో 

గంటల తరబడి వుండిపోయే వాణి. అశాంతి, ఆరాటం అధిక 

మైంది. కళ్ళు తెరచివున్నా, దేన్నీ గమనించి తీసుకునేవి కావు. 

“క్రమంగా నా అంధకారం తొలగి, నా హృదయం 

తెరచుకుంది. నన్ను (పేమ చుట్టుకుంది, నేను ఈశ్వరోన్న త్తుడ 

నైనాను ఆ మూడు రోజులూ ఆనందసాగరంలోని నీటిని 

రుచి చూశాను. 
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“పదేళ్ళు గాలి తగలని చీకటి కూపంలో (బతికి సూర్య 

కాంతిలోకి వచ్చినట్లు అనిపించింది. నాలో పూర్తి మార్చు 

వచ్చి నట్లు నాకే తెలిసింది. నావలె, నా మితులు కూడా మారా 

లనుకున్నాను. వాళ్ళూ ఆ పవి (త పర్వత శిఖరాన్ని 

అదిలోహించాలనుకున్నాను, [పపంచానికి ఎంతో సహాయ 

పడాలనిపించింది. 

““ఆవూడు రోజుల్లో జరిగిందేమిటంటే, నన్ను నేను 

తెలుసుకున్నాను. ఇప్పుడు నా అంతరాత్మ నిశ్చ ౬మైన, 

నిర్మలమైన ఆలోచనలతో శ క్రివంతంగా వుంది. నిశ్చయంగా 

నా అహం కూలిపోయిందని నేను గట్టిగా చెప్ప గలను, ఇదంతా 

ఆ మూడు రోజుల అనుభవం,” అన్నాడు. 

కృష్ణమూ రి ఆ సంగతులన్నీ అనిబిసెంట్కు రాసీ, 

“అమ్మా: నేనెంతో మారాను. నా మార్పుతో నా మి తుల్ని 

మూర్చాలనుకుంటున్నాన.. నన్ను ఏంచెయమంటావు ?” అని 

అడిగాడు. 

రృష్టమూ కి జరిగిన సంగతులే నిత్యానందం ఇట్లా 

రాశాడు : (పతిరోజూ సాయం (తం కృష్ణమూ ర్తి ధ్యానంలో 

వుఎజేవాడు. అతని చూపులో ఎంతో మార్పు కనుపించింది, 

మమ్మల్ని చూస్తున్నా, ఆ చూపు అక్కడ లెదు. ఆ చూపు 

మిమ్మల్ని ఎరగనటి వుండేది. ఏ లోకానికో, ఏ కాలానికో 

చెందిన చూపు అది. అతను సరిగ్గా నడవలేకపోతే ఎవరై నా 

పట్టురోబోతే, “నన్ను ముట్టుకోకండి. ముట్టుకుంటే బాధగా 

వుంటుంది,” అనేవాడు. ఇతరులకు అతని మాటలు, చూపులు, 

పనులూ పిచ్చిగా వుండేవి అది దెహసంబంధమో, యోగ 

సంబంధమో లేక ఆ దేవాలయంలో జరిగే పవి|త కార్యకలాపమో, 

ఏమో; మాకేమీ తెలియదు, కాస్సేపటికి ఎంతో తేరుకున్నట్లు 
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చూసి, తళ నేనిప్పుడు బావున్నాను. మామూలుగానే వున్నాను," 

అని, రెండు అడుగులు వేసి నిలువునా బోర్లా పడిపొయేవాడు. 

ఎక్కడో దెబ్బ తగిలి, స్పృహ తప్పే ది, ఎప్పుడూ అన్నింటికీ 

ఎరుకలో వుండేవాడుకాదు. లేదా, మంచంమీద కూర్చుని 

ఏదో గొణుగుతూ వుండేవాడు. “వెన్నెముకలో బాధ” అనె 

వాడు. ఏ శబ్రం భరించలేక, “నన్ను ఒంటరిగా వదలండి,” 

అనేవాడు. 

“ఆ సమయంలో అక్కడ రోజలిండ్, రాజగోపాల్, 

వారింగ్టన్ కూడా వున్నారు. కృష్ణమూర్తిలో ఏదో పెద 

మార్చు జరుగుతోందనుకున్నాం. బఇరవయో్య తా రిఖున 

కృష్ణమూ రి ఓ చెట్టు కింద కూర్చుని, ధ్యానంలో మునిగి 

వోయాడు. ఆ తర్వాత మాతో, “నా ముందు నా దేహం నిలి 

చింది. నా తలపై నక్షతం |పకాశవంతంగా, స్పష్టంగా 

వుంది. బుద్దభగవానుని అను[గహ వక్షణాల్ని అనుభవించాను. 

బైట (పతిదీ అన్నీ _అంతా స్తన” అయినట్లు అనుభూతి కలి 

గింది, అన్నింటితో తాదాత్శ భావం కలిగింది. సర్వ వ్యాప 

కత్వ౦ వలె నేను వి స్తరించినల్లు అనిపించింది. అంతా నాలో, 

నాతో, నా చుట్టూవున్న బాపం కలిగింది,” అన్నాడు. 

™ 

“అతని మాటల్ని గమని పై, ఒకసారి. దేహంలొోంచి. 

మరొకసారి మరెక్కడినుంచో వస్తున్నా యనుకునేవాళ్ళ ౦. 

ఓరోజు కృష్ణమూర్తి “అమ్మా!” అని పిలిచి, నాతో “అమ్మను 

చూశావా ? *' అని అడిగాడు. 

“ మరొకసారి * ఈనా దేహాన్ని లక్ష్య పెట్టకండి. నేను 
మూలగకుండా, బాధపడకుండా వుండలేను,” అని, రోజలిండ్ను 
పిలిచి, “అమ్మా ; ఇకనుంచి నువ్వు నన్ను చూసుకుంటావా ? 
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నేను సుదూరాలకు వెళ్ళి పోతున్నాను, ” అని స్పృహ కోల్పో 

యాడు. మళ్ళా లేచి, మోకాళ్ళ రుద తల పెట్టుకుని, నేలమీద 

చతికిలబడీి, “కృవ్లా ] ఎకుడ? తిరిగి వెనక్కిరా!ః క్రి అన్నాడు. 

“త తర్వాత కృష్ణమూర్తి కళ్ళు జ్యోతుల్లాగ వెలగ 

నారంభించాయి. దేహంలో ముఖ్యం - ముఖం ఎంతో అందంగా, 

వింత కాంతితో వెలిగింది. అతని ఉనికిలో శాంతి పవి|తత 

వుంది, ఓ దివ్యపురుషుడు మా మధ్య తిరుగుతున్నా డను 

కున్నాం. ఆ రొజురా।తి కృష్ణమూర్తి, ఈ రాతి మన ఇంటికి 

ఒక గొప్ప అతిధి రాబొతున్నా రు. మీరు సిద్దంగా వుండండి,” 

అని వెళ్లి, తన గదిలో బుద్దుని పటం పెట్టుకున్నా డు. ఆ తర్వాత 

ఉపన్యాసధోరణిలో, (శ్రోతల్ని ఉదేశిస్తున్నట్లు మాట్లాడ నారంభిం 

చాడు: “నన్ను అభినందించడానికి నాలో ఏమీ లేదు, అదేదో 

మీకు మీరు చేసుకోవచ్చు నేః చేసుకోండి,” అని * అమ్మా: 

ఇప్పుడంతా భిన్నంగా వుంది. ఇకనుంచి జీవితం మనకు పాత 

పద్దతిలో వుండదు. నేను ఆయన్ని చూశాను,” అని ఆగి *ళఇంకేం 

లేదు,” అని, కృష్ణమూర్తి ఎవరితోనో మాట్లాడాడు. వారెవరో 

వారిని మేము, చూడలేదు. అతని దేహాన్ని కాపాడమని సిద్ద 

పురుషులు ఎవరినో పంపించివుంబారనిపించింది. కాని, అతని 

దేహం దుర్చలంగా వుండటం వలన తరచు అపస్మా రకంలో 

వుండేవాడు. ఒంట్లో బాధలు అటూ ఇటూ మారేవి. అవి క్రమంగా 

లోపలిభాగానికి చేరినట్లనిపించింది. భరించలేక గిల గిల లాడే 

వాడు. “అమ్మా!” అంటూ మూలిగి, “కృష్ణను (శద్దగా చూసు 

కోండి,” అని రోజలిండ్ని హెచ్చరించేవాడు. అతనికి కుండలిని 

యోగం జరిగిందనిపించింది. విరాట్ స్వరూపాన్ని దర్శించాడను 

కున్నాం. క 

కృష్ణమూ రి ఆ నంగతుల్నే లెడ్టవీర్ కీ రాశాడు : 
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“నేను దర్శించాను. నేను పరమానందంలో వున్నాను. 

జీవన మూలాధారంనుంచి పవి (తొదకాన్ని సెవించాను. నా 

ఆరి _ దప్పిక శాశ్వతంగా తొలగింది. ఇంక నేను ఎప్పటికీ 

కటిక చీకటిలో వుండను. కాంతిని దర్శించాను. శాంతిగా 

వున్నాను. సమ స్ట దుఃఖాల్ని, బాధల్ని నివృ కిపర చే 

దయను దర్శించాను. అదంతా నా ఒక్కడికోసమే కాదు, 

[పపంచం అంతటికోసం అది వుంది. 

“పర్వత శిఖ రాన నిలబడ్డాను. మహాత్ముల్ని దర్శిం 

చాను. దివ్యకాంతి చూశాను. సత్యసందర్శన మెంది. 

ఆది పెవ నా హృదయాన్ని మధు 

రంగా నింపింది, పేమో ను త్తు నయ్యాను, ఇంక నాదయ 

పద్మం ముకుళించదు. శాశ్వతానందాన్ని, విశ్వ సౌందర్యాన్ని 

తిలకించాను. నేను ఈశ్వరొన్మత్తుడవై నాను. 

“ఒకతను రొడ్డు మరమ్మతు చెస్తున్నాడు. ఆ పని చేసే 

అతను, నేనే. ఆ గడపారా, నేనే. 
వ్ 

నేనే. నేలమీద వున్న మృదువైన గరికా, నేనే. చె 
వున్నదీ నేనే, అన్నీ, అంతా నేనే. నాలో 

నిండివుంది, 

“చెట్లు అకాశం, పక్షులు, బూమి_ సక: _సం గాలి, వెలుతురు 

అంతా, అన్నీ నేనే. అవన్నీ నాలో బాగాలే 

“దూరాన ఒక కారు వెడుతోంది. ఆ కారు, దాని డె వర్, 
స 

దాని ఇంజన్-అంతా, అన్నీ నెనే. 

“రోడ్లు వెంబడే వెడుతున్న ది నేనే. అన్నింటిలో నెను. 

అంతా నాలో” అన్నాడు. 

ర రోజులన్నీ కృష్షమూ ర్తికి అట్లా గడిచాయి, అతనిలో 
ఏకత్వ భావం కలిగింది, 
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ఆమూడు రోజులలో జరిగిన సంగతుల్ని, విషయాల్ని, 

సంఘటనలను నిత్యానందం కూడా అనీబిసెంట్కూ, లెడ్వీటర్ కూ 
ఉ తరాలలో రాశాడు : 

అవా 

త్ ర్స కు పెభాగాన మాకుటీరం వుంది. ఒక్క వారింగ్టన్ 
తప మరెవరూ మాకు దగ్గరలో లేరు. అప్పుడప్పుడూ మేము 
ముగ్గురం కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్ల ౦. వాతో ఒక అమెరికన్ 
అమ్మాయి _ రోజలిండ్ వచ్చి, రెండు _ మూడు వారాలు వుండి, 

వెడుతుంది. ఒక బిషప్ _ “WALTON” అనే ఆయన తరచు 
మా దగ్గరకి వచ్చేవారు. ఆయనకూ ఆ దగరలోనే ఒక కుటీరం 
వుంది. 

క కృష్ణమూ ర ర చాలావరకు మాకు దూరంగా, విడిగా, 
రగా వుండి ఏవేదో మాట్లాడేవా వాడు. మేము అతని మాటల్ని 

శద్ర: గా వినెవాళ్తం. అవన్నీ మా స్మృతుల్లో చెదరకుండా, చెరగ 

ండా, చెడకుండా వున్నాయి. మేము అతన్ని ఎంతో జాాగత్తగా 
ఓ వున్నాం. నెనూ నాతోపాటు వారింగ్టన్ _ ఇద్దరి 

ఆరా గ్యాలూ బాగాలెవు. ఒక్క రోజలిండ్ మాతం అతనికి 
దగరగా వుండి సేవలు చేసింది. 

రి అప్పుడప్పుడూ పళ్లు విగించివాడు. 

గుప్పిట్లు గటిగా బిగించేవాడు. ఒకోసారి రోజలిండ్ని తోసేసే 
వాడు. అతని ముఖంలో _ ముఖ్యం, కళలో మార్చు వచ్చింది. 

లూ 

తరచు వణకేవాడు. చాలాసేపు అపస్మారక స్పితిలో వుండేవాడు. 

“రోజలిండ్ని ఒకోగ సారి దగ్గరగా రమ్మని |పేమగా 
పిలి చెవాడు, కష్టమూ ర్తి, ఆ మూడు రోజులూ రోజలిండ్ అతని 

చెంతనే వుండి (శీద్దగా, నిస్వార్ధంగా _పేమతో నేవలు చేసింది. 

“అడయార్ నీ, అక్కడె ప్రజల్ని తలచుకుని వాళ్లంతా 

అప్పుడు అక్కడే వున్నట్లు మాట్లాడేవాడు, 
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“ మూడోరోజు సాయం తానికి అంతా సదుమణిగింది. 

కఇషమూ రి శాంతంగా వున్నాడు. తన చుటూ ఇరుకుగా, 
అణ — ల్ 

మురికిగా వున్నట్లు చూసవాడు. ఇండియా అడవుల్త కి పోతాన 
a) 

న్నాడు. ఒంటరిగా షికాదుకు వెళ్తాలనుకున్నా డు. ఒంటరిగా 

వుండాలనీ, ఒంటరిగా వెళ్లాలని, కిరగాలనీ అనుకఃనేవాడు, 

“సూ సూర్యా స సమయం అయిన గంట తర్వాత అందరం 

ఇంటిముందు వరండాలో కూర్చున్నాం, ఒకరోజున. ఏదో 

జరిగిపోయింది. మేమంతా నిర్మలంగా, నిశ్చ లంగా, నిశ్శ 

బంగా కూర్చున్నాం, కొండల్ని , చీకటి తెరల్నీ చూసో. 

“ర తర్వాత కృష్టమూ ర్తి “పెప్పర్” చెట్టుకింద కూర్చు 

న్నాడు. అంతలో నక్ష తాలు వచా చెయి. కృష్టమూ రి 
ఏదో గొణుగుతూ, చివరికి అడయార్ పూజా మందిరంలో 
జపించే వ మంతం జపించాడు. 

“శారీరకంగా ఆ మూడు రోజులూ కృష్షమూ ర్ రి ఎంతో 
యాతన పడ్డాడు. అతని దేహం బాగా నలిగిపోయింది. 
అతను భాగా అలసిపోయాడు. నీరస ససడ్డాడు. తిండి-నిద 
సరిగ్గాలేవు, ఆ మూడు రోజులు. కంఠస్వరం హీనమైంది. 

“ఇ తర్వాత మాతో మామూలుగా మాట్లాడాడు. చెట్టు 
కింద కూర్చున్నప్పుడు మాతం, మాకు బుద్దుని మాదిరిగా 
కనుపించాడు. ఆయన దివన కృష్ణమూ రితో “పాటు మాపై న న 
కూడా నిలిచిన అనుభూతి కలిగింది మాకు, 

“అంతా నిశ్చలంగా, నిశ్శ బ్రంగా వుంది. పెప్పర్ 
వెట్టుపెన ఒక ఒంటరి నక్షతం (ప్రకాశవంతంగా వెలిగింది. 
మమ్మ ందర్నీ ఆ కాంతి శాంతపరచింది. ఆ క్షణాన ఆనం 
దంగా వున్నాం, ఆ [పదేశమంతా గొప్ప కాంతితో నిండింది. 
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“అసలు ఆయన్ని మెము చూడలేకపోతున్నా అక్కడ 

ఏదో_.ఎవరో_ ఏ అద్భుత శక్త, వ్యక్తో, ఎవరో, ఆ క్షణాన 

మాతో వుందనిపించింది. 

“ఆయన్ని చూశారా ? * అంటూ ఆశ్చ ర్యానందాలతో 

అడిగింది, రోజలిండ్ మమ్మల్ని. అమె ముఖంకూడా గొప్పు 

తెజస్సుతో నిండివుంది. ఆ వై భవమంతా ఆమె ముఖంలో 

(పతిబింబించింది. ఆ చీకట్లో కృష్ణమూర్తి కొంతసేపు సమాధి 
గో వున్నా డు. 

De® 
డి 

కృష్ణు ా రి, నిత్యానందం తెలియజేసిన సంగతుల 

ఆధారంతో, * కృష్ణమూ ర్రికి మూడో జ్ఞానదీక్ష పూ ర అయింది,” 

అని అనీబిసెంట్ అన న్నది 

ఆ తర్వాత కృష్ణమూరిని శారీరక యాతనలు ఒక 
నెల్లాళ్ళ వరకు వదల్లేదు. పిచ్చె తినట్లు వుండేవాడు. రోజలిండ్ 

సేవలు చేసింది. కృష్ణమూర్తిని తల్లిలాగ చూసుకుంది. 
మి తులందరూ ఆనాటినుంచి కృష్ణమూ రిని ముద్దుగా “కృ స్టాట్” 

అని పిలవనారంభించారు. అప్ప టినుంచే కృష్ణమూర్థి తనను 

తాను చెప్పుకోనలసివ పై “K- ౩” అనేవాడు. 

కృష్ణమూర్తి తన అనుభవాల్ని అనీబిసెంట్కీ, లెడ్ వీటర్ కీ 
రాశాడు : “మహాత్మా మె తేయున్ దృషిలో పెటుకుని రోజులో 

a ర రు 

చాలా భాగం ధ్యానం చేశాను. నా దృష్టిలో మాష్టర్ కుతుమి 
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మహర్షి నిలిచారు. నేను అన్నింటిలో, అన్నీ నాలోవున్న 

ఏకతఃభావం కలిగింది. బుదుని తాలూకు శకివంతమెన 
లు a వం! యా 

[పకంపనల్ని ఆనుబవించాను ఆనందంగా, శాంతంగావున్నాను. 

నా ఆత్మ మేల్కాన్నది,” అని. 

తనకు కలిగిన అనుభవం గురించి లేడీ ఎమిలీకి రాస్తా, 

“సను పూర్తిగా మారాను. నా మార్పుతో నామితుల్ని 

మార్చాలనుకుంటున్నాను. నేను ఎంత మారానో నువ్వు 

ఊహించలేవు. ఆంతరంగికంగా నాకు గొప్ప శక్తి వచ్చింది,” 

అన్నాడు, 

అ అనుభవంతో కృష్ణమూర్తి దెహం, ముఖ్యం- మెదడు 

పరిశుభమైనాయి. అతనూ పరిశుద్దుడెనాడు.  “* కుండలిని 

యోగం” జరిగిందన్నారు, కొందరు. కాని, బాహ్యంగా 

అతనిలో ఎటువంటి మార్పూ లేదు. 

మనిషి మేల్కోవడానికి స్వార్ద రాహిత్యం, స్మత్చవర్తన, 

నిజాయిక్ జీవనం, ఉ తమ సంకల్పం, మంచి ఆలోచనలు బాగా 

సహకరిస్తాయి. పూర్ణయోగానికి అవె నిజమైన మార్గాలుగా 

తోస్తున్నాయి. “*కుండలినీశ క్షి అన్నా, అదే. ఆ శక్తి 

సహాయంగా కొందరికి దివ్యదృ ప్టైకూడా కలుగుతుందంటారు 

పెద్దలు. కొందరికి నుహివఃలు, సిద్దులు అభిసాయంటారు, 

కాని కృష్ణమూ ర్రిలో శారీరకంగా, మానసికంగా ఎన్నొ అద్భుత 

మైన మార్పులు వెంట, వెంటనే జరిగాయి. అతని ముఖంలో 

అధ్యాత్మిక తెజస్సు తాండవంచింది. 

అ తర్వాత కృష్ణమూ రి ఎక్కువ సెవు ధ్యానంలో వుంటే 

వాడు. మూడునెలలు శారీరక యాతనలు అనుభవించాడు, 

ఒళ్ళ ౦తౌ వండిపోతున్న ల్లువందని దగ్గరలోవున్న [పవాహంలో 
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స్నానం చేసేవాడు. దేహం బాగా అలిసిపోయిది. చిక్కి 

శల్యమైనాడు. అతని శారీరక బాధ, ఇతరులకు కూడా [ప్రయాస 

కలిగించింది. 

ఆవిధంగా కొన్ని రాతులు గడిచాయి. తన తల్లి, 

సంజీవమ్మా చనిపోయేముందు పడిన బాధను వర్తి ౦ చి 

గి నండానికి, రోజలిండ్కి చెప్పా డు, కృష్టమూ రి. 

జలిండ్తో, “అమ్మా! ఇప్పుడంతా మార్చు. పూర్వం 

సంగతి ఒకటీ నాలో లేదు. నేను ఆయన్ని దర్శించాను. 

ఇంకేమీ మిగలలేదు నాకు, అన్నాడు. 

“తన దెహం మహాత్మా మైత్రేయ ఆగవమనానికి సిద్దం 

చేయబడింది" అంటూ కృష్ణమూ ర్ చెప్పాడు ఆ రోజుల్లో, 

వారిద్రరికే, 

ఆ విషయాన్నే “కృష్టమూ రికి మూడో నేత్రం తెరచు 

కుంది,” అన్నాడు నిత్యానందం. 

కృష్టవూ ర్హి తరచు సమాధి స్టీతికి వెళ్ళేవాడు. అందరితో, 

అతని సంబంధం లీలా మాతంగా వుంజేది. అందరివలె 

ర కితో, ఆసక్తితో (బతుకు సొగించెవాడు కాదు. అతనికి కలిగిన 

మహెజ్వల జ్ఞానోదయంతోపాటు, మెలకువతో కూడిన |పతీక్షణ 

కూడా వుండేది. అందుకే కృష్ణమూర్తి చివరి వరకూ ఉదాత్త 

పధంలో నడవగలిగాడు. 

అ అనుభవంతో కృష్ణమూ రి జీవితం మరో మలుపు 

తిరిగింది. అతని జీవితంలో అసలు సంగతి ఆరంభమైంది. తనకు 

కలిగిన, కలుగుతున్న ఆలోచనల్ని, అనుభూతుల్ని, మి తులకు 
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పెద్దలకు _ ముఖ్యం లెడ్బీటర్కు ఎప్పటికప్పుడు ఉత్తరాల 

ద్వారా తెలియపరిచేవాడు. ఆ సంగతి తెలిసి, “ఈ అనుభవంతో 

కృష్టమూ ా రికి మూడోదిక్ష ఇవ్వబడింది, అన్నాడు లెడ్ వీటర్. 

తనకు కలిగిన అనుభవాల, కనుపించిన దివ్యద్భ శ్యాల 

తాలూకు కొన్నింటిని కృష్ణమూర్తి ఇట్లా వర్షించాడు: “ఈ వీకర 

పారావారంలో నేనూ అందరి మాదిరిగా వున్నాను. కాని, 

అల్బమూ-స్వల్ప మూ అయిన సంగతులన్ని ంటినీ నిరాకరించి, 

జీవితగమ్యాన్ని చేరుకోవాలకునున్నాను. ఆ నా గమ్యమే, నా 

పయతముడు. అదే నా ఆనందం. అదే సత్యం - శివం _ 

సుందరం. అటువంటి శాశ్వతమైన దాన్ని పొందాలని ప్రి వంగా 

వాంఛించాను. ఎంతో గట్టిగా (ప్రయత్నించాను. నేనే ఆ గమ్యు 

మైపోవాలని ఆశించాను. జీవన జలది మూలస్టానంనుంచి తనివి 

తీరా తాగాలని ఉబలాట పడ్డాను. ఆద్యంతాలను కలపాలని, 

ఆ లక్ష్యాన్ని నాలో మరింత గట్టిగా స్టిరపరచుకున్నాను. 

“నాకూ, నా గమ్యానికి మధ్య ఎటువంటి విభాగం వుండ 

కూడదనుకు కున్నాను. అంటి, నాకూ ఈ చరాచరా లన్ని ంటికీ 

మధ్య, విభాగమనేది నా మనసులో వుండివుంబే, అది నాలోంచి 

పూర్తిగా తొలగి పోయేవరకు, నేను ఏళ్ళ తరబడి నిర్మించు 

కున్న రాతిగోడల్ని న కల్సి ంచుకున్న వునో అ భే క్ట ౦త రాల్ని 

వెళ్ళతో సహా పెళ్ళ గించి, అవతల పారెయా్యలనుకున్నా ను. 

“నేను అనే [పత్యేక వ్య కైత్ర త్వం వున్న ౦తకాలం దుఃఖం, 

దెన్యం, కలత్క, సంశయం, అపనమ్మకం, అశాంతి తప్బ వని 

పించింది. అందుచేత సంవత్స రాల తరబడి పోగుజేసుకున్న 

దాన్నంతా తన్నేశాను. అన్నింటినీ నిరాకరించాను. నా జీవిత 

లక్ష్యం వై పు పురోగమించాను. 
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“బ్దంత చెయ్యుడానికి నా వెనుక నా గురువు వున్నారు, 

ఆయన సహాయంతో నేను నిరంతరం ధ్యానంలో, ఒక్కొసారి 

సమాధి స్టికిలో వుండేవాడిని. అటువంటి సవయాల్లో నేను 

ఏ విషయంలో తప్పి పోతున్నానో, లేక, తప్పి పోయానో ఆ 

సంగతి నాకి స్పష్టంగా తెలిసేది. వెంటనే నా పొరపాటు 

నేనె సవరించుకునేవాడిని. ఆ కాలంలో (ప్రభువు మై తేయుని 

రూపాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ధ్యాగించాను. అనేక అనుభవాలు 

కలిగాయి. ఎన్నో దివ్య దృశ్యాలు కనుపించాయి. 

“సెనొకసారి ఒకచోట నిశ్చలంగా నిలబడివున్నాను. ఓ 

దివ్య పురుషుడు నావేపు నడచి వస్తున్నారు. ఆయన్ని చూసి 

నా హృదయం అ పయత్నంగా ఆనందంతో పరవశించింది. 

నా ఆల్మి బలాన్ని పుంజుకుంది. నా చుటూ పచ్చని చెటు, 
ఈత ల్ i య | గా 

ఎగిరే బట్టలు. సము స్తం ఊహాతిత్ర నిశ్శ బంలా వున్నాయి, 

రా నిశ్శ బం _ ఆకాశంలోంచి పిడుగుపడ తర్వాత ఏర్పడ 
© ౬ ల్ 

నిశ్శబ్దం లాగున పంది. నాలోవలా, బైటా శాంతి ఆవదిం 

చింది. నన్ను చూస్తున్న అ దివ్యపురుషుళ్లి నేసూ తదేకంగా 

చూశాను, క్రమంగా నా దృష నామ తెలియకుండా దిగంతాలు 

దాటింది. నా మనసు అన్నింటినీ అర్హంచేసుకొవాలని 

చూసింది. ఆ క్షణాన నా హృదయంలో ఓ నూతన [ప్రేమ 

ఉద్భవించింది. అది సనుసాన్ని ఆలింగనం  చెసుకుంది. 

ద్ కొత్త (ప్రభావం నన్ను పులకరించజేసింది. 

“నేను ఆ దివ్యపురుషుణ్ణి అనుసరించాను. ఎగిరే 

పిట్టలు, పరిగె తే మబ్బులు, పొడవైన చెట్లు - సమస్తం ఆయన 

లోంచి దర్శనమిచ్చాయి. వాడిన ఆకులు సుకుమారంగా 

వూగుతూ నాకు స్వాగతం చెప్పాయి. 
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“నా కాళ్ళ కింద బురద. నా తలపై చెట్లకొమ్ములు, 

నా చుట్టూ మాట్లాడుకునే పల్లెటూరి వాళ్ళు. ఆకాశంలో పలక 

రించుకునే పక్షులు. ఆయన ఆగకుండా నడుస్తున్నారు. మొరిగే 

కుక్కలు ఆయనలోంచి నామీదికి దూకాయి. పూలతోట దేవ 

లోకం మాదిరిగా, పువ్వులు దెవతల్లాగ కనుపించాయి. 

ళ్ స్రమిసొో సౌన్న సూరు శ్రడీకి అబవిముఖంగా నిలబడ్డాను. 

నంధ్యారుణ క కాంతిలో వెలిగిపోతున్న ఒక బాట వెంట ఆయన 

నడచి వస్తున్నారు. నెను ఆయన్ని అనుసరించాను. మెమిద్దరం 

కొంతదూరం నడిచాం. ఆయన నాగదిముందు ఆగారు. నేను 
ఆయనలోంచి నా గదిలోకి వెళ్ళాను. గదిలో నేను ఎటు తిరిగితే 

అటూ ఆయన వున్నారు, నావంక తదేకంగా చూస్తూ. నేను 

ఆ క్షణాన సమసాన్ని "ఆయనలోంచి చూశాను. గది ఆయన 

మహిమతో నిండింది. ఆయన [ప్రభావం నన్ను చకితుణ్ణి 

చేసింది. అంతటా ఆయన కాండి నా అంతరంలో శాంతి. 

అది సమనాన్ని [పకాశింపజేసింది, ఆయన అనంతంగా నా 

ముందు, వున్నారు.” 

ళు © త 

“మరొకరోజు సూర్యోదయం వేళ నేనాక గడిలో ఒంటరిగా 

నేలమిద పద్మాసనంలో కూర్చుని ఏవేవో కలలు కంటున్నాను. 

నల్లని_ తెల్లని మబ్బులతో నిండిన ఆకాశం కిటికీలోంచి కనుపిఐ 

చింది. దూరంగా పర్వతాలు. పచ్చని చెట్లపై నల్లని కురులు, 

సమస్తం సూర్యునికి స్వాగతం చెపుతున్నాయి. నా కుటీరం 

చుట్టూ చిన్న చిన్న కుటీరాలు. 

“ కొంత సేపటికి లేత ఎండనీ, నీలంపర్యతాలనూ మరచి 
పోయాను. పక్షులు నిశ్శ బ్రమయా్యాయి. అంతటా బంగారు 

వర్ణపు సూర్యకాంతి. నాకు |కమంగా దెహన్ఫురణ పోయింది, 
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నా అవయవాలు కదలకుండా బిగుసుకుపోయాయి. ఏబంధమూ, 

బాధ్యతా, భారమూ లేకుండా హాయిగా శాంతంగా వున్నాను. 

అంతుతెలీని లోతుల్లోంచి గొప్ప అనందం నా హృదయాన్ని 

నింపింది. నా మనసు దేనికోసమో అరాటపడుతూ చురుకుగా, 

ఆశగా ఆతృతతో ఎదురుచూస్తొంది. నేను ఏకా [గచి త్తంతో 

వున్నాను. |కమంగా |వపంచమే నాకళ్ళము౦దు నుంచి 

వింతగా అద్భృృశ్యమైపొయింది. ఆ సంగతి నాకు అద్భు తంగా, 

ఆశ్చ ర్యకరంగా వుంది. 

“అక్షణాన నేను గొప్పశ క్తితో నిండిపోయాను. అంతలో 

తూర్పు గాలి వీచి, అలసిన (ప్రపంచాన్ని శాంతసరచింది. |పపంచా 

నికి అంతకూ తెలిసిన ఒకాయన నా ఎదురుగా, | పశాంతంగా 

పద్మా సనంలో కూర్చుని వున్నారు. అయన కాషాయ వసాలు 

ధరించి, సహజసమాదిస్టికలో దేదీప మానంగా వెలిగిపోతున్నారు. 

ఆయనే గురువులకు గురువైన, బుద్దభ గవానులు.” 

“ ఇంకొకసారి నేనొక మి|తునితో కలిసి అందమైన ఒక 

కొండ [ప్రాంతంలొ తిరుగుతున్నాను. ఆ పదేశం పచ్చని 

చెట్లతో, |పవహించే సెలయేళ్ళతో, పలకరించుకునే పక్షులతో 

ఎంతో అందంగా పుంది. కొంతదూరం వెళ్ళాక, “దా దేశం 

థాానానికి అనుకూలంగా వుంది,” అన్నాను అతనితో. 

“ అవునన్నట్లు అతడు తల వూపి, నన్ను ఒంటరిగా వదలి 

వెళ్ళి పోయాడు. నేను ఆ చెట్లి మధ్య కొంతసేపు తిరిగాను. 

అంతలో అకస్మాత్తుగా నాముందు ఓదివ్య మంగళ స్వరూపం 

సాకొత్కరించింది. ఆయనే నా గురువు_ నా (పియతముడు. 

- నా పభువు- నా బోధకుడు _ నా మార్గదర్శి. ఆయనే 

141 



నా అనందం. ఆయనే సత్యం _ శివం _ సుందరం. అటు 

వంటి విరాట్ పురుషుడు నావే పు నడచి రావడం చూశాను. 

అమితాశ్చ ర్యపడ్డాను. ఆయన సౌందర్యాన్ని తిలకిస్తూ అక్కడే 

నిలబడ్డాను. ఆయనలోంచి సనుసాన్ని చూశాను, దివ్యమైన, 

మహిమాన్వితమై మెన్న అసలు పరమాత్మ అయిన ఆయన ఆ క్షణాన 

నాకు పత క్షం కావాలని నా అంత రాత్మ లో గట్టిగా అనుకు 

న్నాను, అంతకుముందు. దాని పలితమె, ఆయన దర్శనం. 

ఆయన అక్కడే, అల్లానే నిశ్చ లంగా నిలబశ్తా రు, నేను ఆయన 

లోంచి నడచి, నా గదిలోకి వెళ్ళాను. నాతోపాటు ఆయనా 

నా గదిలో [వత్యక్షమయా్యాారు. 

“ఆ క్షణాన ఆయన నా గదిలో వుండటం, ఆయనలోంచి 

నెను సమస్తాన్ని చూడ్డం నా కెంతో సంతోషాన్ని కలిగించింది, 

చెట్లు-పిట్టలు_ మనుష్యులు. ఆకాశం అన్నీ_జీ చిన్న చీము ల గడ్డి 

వరక _ కొలనులో చేప, గాలిలో తేలియాడే సీతాక్కచిలుక, 

అన్నింటినీ అయన తన సౌందర్యంతో నింపుతున్న బే వుంది. 

శల్రైవంత మైన, ఊహాతీత మైన, తీీవమైన అటువంటి ఆనందాన్ని 

పొందటం, అటువంటి ఆమూ లా కభరణం నాకు లభించడం, 

వినొ దపరచి_. ఉత్సా హపరిచే అటువంటి చెలికాడు నాకు శాశ్వ 

తంగా దొరకడం నాకెంతో మహదానందంగా వుంది. 

కోర్టు ఆ సంతోషాన్ని ఏదో రాగాన ఆలాపించాలనిపించింది. 

కాని, అది చాలా కష్టం, దాన్ని చూడ్డం, తెలు సుకోనడమంటే, 

ఆయన మనకు దూరంగా, విడిగా, | పత్య్యేకంగా లేరనీ, ఆయన 

మనలోనే వున్నారనీ, ఆ సత్యాన్ని నునమంతా గు ర్హించాలనీ 

నా కెంతో అనిపించింది, దాన్ని ఏ విభంగా మీ అందరి దృష్టికి 

తీసుకురాగలను ? “ఒకటి సత్యం, ఒకి దేవాలయం, ఒకరే 

కాంతి [ప్రదాత వున్నారని నేను మీకు ఏవిధంగా చెప్పి, ఒప్పించ 

గలను 1? అని పరి పరి విధాల ఆలోచించాను. 
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ఆ మరుక్షణాన నాకు మరో ఆలోచన వచ్చింది _ మన 

మంతా కలసి ఏమార్షాన వెడితే ఆ [పదెశం చేరుకోగలం 2?” 

అని. కానీ, మనమంతా మనకు తెలియకుండానే, మన ఇష్టం 

వచ్చిన మార్గాన వెడుతున్నా, మన మందరం అక్కడకే వెడు 

తున్నాం. కొందరు మెట్లమీదుగా, కొందరు చెతికర0ల 

సాయంతో, మరికొందరు ర కృంచిందె కాళ్ళతో, ఇంకొందరు 

సంపూర్ణ ఆరోగ కంతో_ (పతి ఒక్కరూ తమకు తెలిసిన, వీలైన, 

సులువెన దగరదారి వెతుక్కుంటూ అందరూ అనంతంగా అటే 
గ్లూ 

వెడుతున్నారు. 

“కు్రూ ఆ పరమసత్యం గు ర్రించాలనీ, మీకూ చాలినంత 

బలాన్ని, అవసరమైనంత అనగాహనాపటివునూ ఇవ్వాలనీ, 

ఎచుద్టూనున్న వన్న మీకో సమే వున్నాయనీ, మీరు వాటన్నింటినీ 

తెలు వాలనీ నా కో మీవై న వాటిని ఎవరూ మీనుంచి 

ప్రసుకోలేదు ఆ అమూహ్యార నాల ఎవరూ మీనుంచి 

| 

“మన కష్టాలు, బాధలు, దుఃఖాలు యాతనలు అన్నీ _ 

అంతా అయనే. ఏది అయన్నించి విడిగా లేదు. ఆయనే 

సత్యం. అయన ఎప్పుడూ మనతోనే వున్నారు. కనుక 

“మనం ఎప్పుడూ ఒంటరిని _ బాధితుణ్ణ్లి,” అని అనుకోకూడదు. 

అటువంటి అయనకోసం సమ స్త పపంచం, సర్వకాల 

సర్వా వస్టల్లొ ఆశతో ఎదురుచూసోంది గనుక, మనం ఎక్కడకు 
వెడితే అక్కడకు ఆయన వ నతో కలిసి మి|తుడుగా అనుసరి 

సారు. అయన ఎప్పుడూ మనల్ని వదలరు. స్నేహితుడుగా 

మనం ఆయనతో మాట్లాడవచ్చు. దైవంగా, ఆయన పాదాలు 

తాకవచ్చు. 
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“అటువంటి సదవకాశాన్ని జీవితంలో ఎవరూ జార 

విడుచుకో కూడదు. ఆయన తమ ఒక్కరికే కావాలని కాంక్ష 

పడకూడదు. ఆయన్నీ, అఆయనద్వారా పొందే ఆనందాన్నీ 

మనం అందరితో కలసి పంచుకోవడానికి చూడాలి. ఆయనే 

అంతిమజ్జా నం. ఆయనే దివ్యతేజస్సు. మనం అ పధమి 

సత్యాన్ని తీ|వంగా (పేమి స్టే, సమసాన్ని _పేమించగలం. 

“సత్యం” అనే దానికి శాంతీ. ఆనందం_ అందం _ ఓదార్చు _ 

సుఖం” అనేవి వుంటే, అవి అప్పుడు అందరికీ లభ్యమౌతాయి. 

అప్పుడు మనం వాటిని ఒకరితో ఒకరం పంచుకోవాలనుకుంటాం. 

“నేను పొందిన ఆ దివ్యానుభూతిని కొంతసేపు ఎల్లానో 
పోగొట్టుకున్నాను. ఆ దివ్యానుభవమె, నా పూలతోట - నా 

అమూలా భరణం -నా (పే యత ముడు ._నా లక్ష్యం, లు 

మోక్షం. అటువంటి దాన్ని పొందిందుకు నేను ఎంత బాధ 

పడ్డానో: ఎంత మధన పడ్డానోః! ఆ మహదానందం నాలో లేని, 

ఆ క్షణకాలం, నేను ఉక్కిరిబిక్కిరి పోయాను. నాదైన దేదో 

అది నాలోంచి పోయిందనిపించింది. ఆ క్షణాన “ మాయ” 

నన్ను కప్పే సిందిగావును, నేను దేన్నీ గమనించకుండా గందర 

గోళంలో పడ్డాను, తికమకతో ఆయనకోసం అంతటా ఒకటే 

వెదికాను. 

“ కొంతదూరం వెళ్లాక, కొంతసేపు వెదికాక, నా కళ్ల 

ముందు మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతి కనుపించింది. ఓ చెట్టముందు 

ఆయన | పత్యక్షమయ్యా్యారు. అయనలోంచి చెట్లనూ, సమస్తాన్ని 

చూశాను. ఆయన్ని చూడ్డం, ఆయన్ని పోగొట్టుకోవడం, ఆయన 

కోసం విరహపడి వెదకడం, తిరిగి ఆయన్ని పొందడం అంతా 

ఒక అంద మైన ఆటగా ఆనందంగా వుంది, ఆనాటినుంచి ఆయన 

శాశ్వతంగా నాతోనే వున్నారు. 
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“నేను చూసినదేదో అదే మీరూ చూడాలనుకోను. ఆయన 
సౌందర్యాన్ని, కెజస్సు ను, మహిమను, వాస్తవాన్ని _ మీరూ 

క్స్ కళ్లతో చూగాలనుకుంటాను. ఇంతగా నేనెందుకు చెపుతున్నా 

నంటే, ఆయన నాకు బాగా తెలుసు గనుక, 

“ నాకు తెలిసినదెదో దాన్నే నేను” ఈశ్వర రాజ్యం, | 

అంటాను. మీరు కూడా ఆ ఈశ్వర రాజ్యంలో (వవెశించి, అందు 

ఎగజిమ్మే అమృత ధారలను సేవించమంటున్నాను. ఎందు 

కంటే, మీకు మీరే ఆనందంగా వుండేందుకు. ఈశ్వర రాజ్యంలో 

పవేశిస్తే ఇంక మీరు ఈ (ప్రపంచాన్నికోరరు. అందుకే అంత 

గట్టిగా చెపుతున్నాను. 

“ఈశ్వర రాజ్యమంటే, అసలు ఏమిటో అర్దంకాకపో తె, 

జీవిత మె వ్యర్ధం. దాన్ని తెలుసుకుంటే, శాశ్వ తానందంలో 

జీవించవచ్చు. అనాడు మీకు మీరె నిజమెన సృష్షక ర్హలూ, 

బోధకులూ, ఉపదేశకలూ అవుతారు. విశ్వ _పేమికులూ అవు 

తారు. కనుక మీరు ఆ పరమసత్యం కోసం గట్టిగా వెదకండి. 

దానికోసం బాధలు, యాతనలు, వెదనలు, పడండి. ఒకు సత 

సందర్శనం కోసమే జీవించండి. అప్పుడే మీ అనుభవాల్ని 

[ప్రపంచానికి అందివ్వ గలుగుతారు, ప్ర ఆనందాన్ని అందరితో 

కలసి వంచుకోగలుగుతారు,” అన్నా డు. 

ఆ దివ్యుద్భృ శ్యాల తాలూకు అనుభవాలు కృష్ణమూర్తికి 

ఏమా[తం తృ చీని ఇవ్వలేదు. ఆ రూపాల వెనకనున్న అసలు 

సత్యాన్ని తెలుసుకునే.దుకు ఇంకా అన్వెషించాడు, థ్యానిం 

చాడు. అతని సాధన తీ వమయేకొద్దీ, ఇంకా ఎన్నో దివ్య 
దృశ్యాలను చూశాడు. వాటినుంచి కూడా తృ కలగక 

పోయేప్పటికి, వాటన్నింటినీ చిందరవందర చేసి, చివరకు వాటినే 
అనుమానించాడు. 
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కృష్ణమూర్తి తీ వమైన సంశయాగ్ని తో తనకు దర్శన 

మిచ్చి న రూపాలన్నింటినీ నిర్భయంగా, నిస్సంకోచంగా 

పరీక్షించాడు. ఆ విధంగా తన ముందున్న మాయ తెరల్ని 

చింపిపారెశాడు. తన స్వంత కలల వెనక్కి వెళ్ళా డు. గట్టిగా 

ధ్యానించాడు. తీ|వంగా అన్వేషించాడు. తత్ఫలితంగా 

విశ్వాత్మ లో శాశ్వతంగా. ఐక్య మైనాడు. సమ స్రరూపాలూ, 

[పభువులో ఇమిడివున్న టు గమనించాడు. దానితో ఆ ద్భశ్యా 

లన్నీ ఎప్పటికీ తిరిగి కనపడకుండా అద్భశ్యమైనాయి. 

తానొక్కడే సమస్త విశ్వానికీ కేం|దంగా మిగిలాడు. అత్మ 

విచారణ వల్ల చివరకు తానూ మిగలలేదు. 

కృష్ణమూర్తి ఉనికి శాంతిగా వుండటం చెత అతనిచుట్టూ 

ఎందరో చేరారు. అతను ఎకు వకాలం ధా్యనంలో గడిపేవాడు. 

అతని పౌొన్నత్యం, పరిపూర్ణత, సౌందర్యం, స్పష్టత-అన్నింటిన్ 

మించి వుండేవి. అతనేం మాటాడినా ఎవరిని, దేనిని తాకినా 

అంతా, అన్ని అందంగా వెలిగిపోయేవి. అతని (పతిమాటా 

స్పష్టంగా, సహజంగా వుండేవి. “సూర్యకాంతికి మొగ్గ విచ్చు 

కున్నంత సహజంగా పియతముని చేరుకోవాలి,” అనేవాడు 

“నువ్వు అన్వేషించే, ఆశించే ఆనందం, దూరాన 

ఎక్కడో లేదు. అది (పతి గులక రాయిలోనూూ పతి గడ్డిపరక 

లోనూ వుంది,” అని మహాత్ములై న 

ఆరోజుల్లో రాజగోపాల్ కృష్ణమూ రికీ ఏవేవో చెప్పే, 

ఒకటే నవ్వించెవాడు. అతని తెలివికి, చురుకుదనానికీ, మాట 

కారి తనానికీ, చమత్మారానికీ కృష్ణాజీ ఆకర్షితుడె నాడు, లేడీ 
£9 04 యా 

ఎమిలీ అతన్ని “సెయింట్ పీటర్”'తో పోల్చింది. 
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కృష్ణమూ ర్హి బుద్దుని ఫొటో చూసినప్పుడల్లా, “నేను 
ఆయన మాదిరిగా వుండబోతున్నాను” అనేవాడు. అంతేకాదు, 

బుద్దుని ఫొటో చూసినా, బుద్దుని ఎరు విన్నా, ఆయన తలంపు 

కలిగినా కృష్టమూలరి పరవశించిపోయేవాడు. తన్న యత్వంలొ 

పడిపోయేవాడు, బుద్దుని నిర హంకార స్టితి అతనికి ఎంతో 

ఇషం, “బుద్దుని (ప్రేమకు హద్దులు, అవధులు లెవు. అది 

గర పేమ. అది (బహ్మాండమైనది, తిరుగు లేనిది” 

* థా @ 

కృష్ణమూ ర్రికి కలిగిన అనుభవాల సంగతి ఎవరి నా 

అతన్ని అడిగితే, వాటి వివరాలు తెలుసుకోవాలని |పయక్ని స్టే, 
అతను అకస్మాత్తుగా అపస్మా రకంవంటి ప్పితిలోకి వెళ్ళి తల 

వంచే సేవాడు. కాని, కృష్ణమూర్ధిలో బాహ్యంగా చాలా మార్పు 
వచ్చింది. అతను నిరంతరం ద్యానంలో వుండేవాడు. చూసే 

వాళ్ళకు అతనిలో ఇంకా ఏదో సాధన తీ| వంగా జరుగుతోందని 

పించెంది. ఆ సందర్భంలో “క సాధనా, శోధనా, యాతనా 

నాకు కావల సే జరుగుతున్న ట్లుంది. నేను ఈ మార్గాన నడవ 

కృష్ణమూ రి అనేక కష్టాలు, యాతనలుపడి చివరికి 

ఈశ్వరరాజ్యం చేరుకున్నాడు. దానికి అతని పరిభాషలో 

“కరుణాసము [దం-_ స్వే చ్చా పధం_పూలతోట_ సత ్యం_ ఆనందం _ 

జీవితం, మోక్షం అని పెర్లు. అతను |కమంగా సమ స్ట 

బంధాలనుంచి విము కుడయ్యాాడు. కాంతిని చెరుకుని, శాంతిని 

పొందాడు. ఈశ్వర రాజ్యాన్ని తనలో శాశ్వతంగా స్హాపించు 

కున్నాడు. ఆ మహదానందంలో, “నేను దర్శించిన ఈశ్వర 

రాజ్యం దగ్గరకు మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్లాలని నెను అనుకుంటు 
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న్నాను. ఆ మార్గంలో నాకు కలిగిన అనుభవాల్ని మీకు 

చెప్పా లనుకుంటున్నా ను. ఎందుకంటే, దాని విషయమై నా 

మనసులో వున్న (పత్యేక మైన భావాల్ని, స్పష్టమైన అభి (పా 

యాల్ని మీకు తెలియపరచాలనే ఉద్దేశ్యంతో. అంతే! ఈశ్వర 

రాజ్యాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే, మీరు ఆయనలో ఒక 

భాగమై పోవాలి. ఆ పూలతోటలో మీరూ ఒక పూవై పోవాలి,” 
అన్నాడు. 

ఒహైలో కృష్ణమూర్తి మొదటినుంచీ తీవసాధన 
చేశాడు. తన పనులన్నీ _ ఆఫీసు ఉత్తరాలు _ హెరాల్డ్ ప (తిక 

ఎడిటోరియల్స్ — కాలిఫోర్ని యాలో స్టార సంస్టను అభివృద్ది 

పరచడం _ పరిసరాల్లో ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం _ ఇండియాలో 

స్కూలు స్థాపనకు డబ్బు పోగుచయడం౦ వంటి పనులు 

స్వయంగా చేసేవాడు. 

ఆ సందర్భంలో లేడీ ఎమిలీకి ఉత్తరం రాస్తో, “నేను 

ఇంకా ఇంకా కోపిషిని అవుతున్నాను. క్షణాల మీద కోపం 

వస్తొంది. చాలా అలసిపొతున్నాను. నువ్వూ, మీరంతా నాకు 

దగరగా వుండాలనుకుంటాను. ఇదంతా నాకూ, ఇతరులకూ 

భయంకరంగా వుంది. ఈ సమయంలొ హెలెన్ ఇక్కాడవుంటేి 
బావుండుననిపిన్తొంది. కాని అది అసాధ్యం, 

నా దేహం చాలా యాతనలు పడుతోంది. నేను బాధలూ 
పడుతున్నాను” అన్నాడు. 

సిడ్నీనుంచి లెడ్బీటర్ “Dr గ00|౪” అనే అమెను 
ఒ హై పం౦ంపించారు-కృష్టమూ రి శారీర క, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక 
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స్టితి గతులు తెలుసుకోమని. ఆమె ఒహై వచ్చి, కొన్నాళ్ళు 

కృష్టమూ ర్థితో వుంది. కాని, ఆమె ఏమి గమనించి, ఏం రాసు 

కుందో కాని, అదేమీ తెలియరాలేదు. 

చ ఖు a 

కృష్ణమూ రికి సొంత ఇల్లు వండాలంటూ 19£లె_ఫి (వరిలో 

శ (బదర్స్ డస్ట్ 9 వారు పైన్ కాటిజీకి దగ్గరలో ఒక ఇల్లూ, 

ఆరు ఎకరాల భూమీ కొన్నారు. ఆ ఇంటికి * ఆర్య విహార్, " 

అని పేరు పెట్టారు. 
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హాలెండ్ దేశస్టుడై న “ఫెరాన్ వాన్ పల్లార్ డల్” అనే 

అతను తనకున్న ఐదువేల ఎకరాల జూమినీ, దాని మధ్యనున్న 

పద్దెనిమిదవ శతాబ్రంనాటి పెద్దకొటవంటి ఒక పురాతన భవనాన్ని 

సర్య హక్కులతో కృష్ణమూ రికి ఇ సై, అతను ఆ ఆప్ప్ కీ సుకోవ 

టానికి నిరాకరించాడు. అప్పుడు అక్కడ ఆ ఆస్తికి ఒక (ట్ట 

ఏర్పడింది, దానికి కృషమూ రె _పెసిడెంట్, “ది ఆరర్ ఆఫ్ 
(36) తావి i GG 

ది సార్ ఇన్ ది ఈసి” అనే పపంచ సంస కేం ద కార్యా 
6 ర్ ల థు 

లయాన్ని అ చభవనంలొ ఏర్పాటు చెశారు. లు భవనాన్ని 

“ఎర భవనమంటారు. ఆ భవనానికి ఒక మైలు దూరంలో 

“ఆమ్మెన్” అనే వూరు వుంది. అక్కడ “స్టార్” మొదటి 

సమావేశం 1924 లో జరిగింది. 

ఆ జూన్లో కష్టమూ ర్తి, నిత్యానందం ఇంగ్లండు వెడితే 

అక్కడ లేడీ ఎమిలీ కృష్ణమూర్తిని ఒహై అనుభవం గురించి 

అడిగింది. వెంటనె అతను అపస్మారకం స్టితిల పడిపోయాడు. 

ఆమె కంగారుపడితే, “భయపడకండి. ఎవరు ఎప్పుడు అతన్ని 

అ అనుభవం గురించి అడిగినా, అట్లా అయిపోతున్నాడు 

అని నిత్యానందం అమెతో చెప్పాడు. 

తాను కళ్ళారా చూసిన ఆ సంగతి లేడీ ఎమిలీ, అనిబి 

సెంట్కు రాసింది, “కృష్టమూ ర్హిలో బాహ్యంగా కొన్ని 

మార్పులు నచ్చాయి. అతని ముఖం గొప్ప తేజస్సుతో వెలిగి 

పోతోంది, (పతి క్షణం గతించిపోతున్న వాటికి అన్నింటికీ 

ఎరుకలో వుంటున్నా డు. కేం దీకృత మైన ఏకా గత అతనిలో 

వ్య కృమౌతొంది. అతనిలోంచి ధారావాహినిగా గొప్ప మాటలు 

వెలువడుతున్నాయి. చివరికి ఉపన్యాసాల్లో కూడా సులభంగా 

తేలికగా మాట్లాడగలుగుతున్నా డు. జీవితాన్ని గొప్ప అందంగా 

అనందంగా, _పేమమయంగా చక్కదిద్దుకుంటున్నా డు,"”అని, 
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ఒక మి్యతుడు కృష్ణమూర్తిని “టై రాల” అనే చిన్న 

[గామానికి ఆహ్వాని పై అతనితోపాటు మేరీ, బెట్టీ, మాంజియర్తి , 

కార్ డెస్, పట్వర్దన్ దంపతులు వెళ్లారు. ఆరోగ్యం బాగాలేక 

పోవడంవల్ల మిస్ డాడ్డి వెళ్ళ లేదు. అది చాలా అందమైన 

[పదెశం. అకుడ ఒక చిన్న సలయేరు పారుతోంది. అక్కడ 

కొంతకాలం, కృష్ణమూర్తి, అతని మి|తులు ఆనందంగా గడి 

పారు. ఆ తర్వాత వారంతా కలిసి అనేక అందమైన (పదెశాలు 

తిరిగి చూశారు, 

కృష్టమూరి విషయంలో *హెలెన్_.రూత్ల మధ్య మన 

స్పర్షలు వచ్చాయి. రూత్ చాలా అందంగా వుంటుంది. ఆమెలో 

ఇతరులను ఇట్టె ఆకర్షించెగుణం వుంది. కాగి, కృష్ణ్టమూ్రి 

హెలెన్ తో చనవుగా వుండటం, రూక్కి కంటకంగా వుంది. వారి 

గొడవలకు అప్ కారణం. 

ఆగస్ట్లో కృష్ణమూర్తికి మళ్ళా శారిరకయాతనలు 

ఆరంభమయా కాయి. హెలెన్ రాతిం _ బవళ్ళు కృష్ణమూ రికి 

సేవలు చెసింది. కృష్ణపూ క్ర అప్పుడప్పుడూ మం [తాలు 

పరించేవాడు. ఏవేమో చదివేవాడు. 

ఆ శారీరక యాతనలు సెప్రెంబరులో ముగిశాయి. 

ఇరవయో్య తేదీ రా|కి, * ఇంక ఇదే చివరి రాతి. కాని, ఇది 

ఒహైలో కొనసాగుతుంది. తప్పదు. అదంతా మీ ఇదరి మీదా 

( నిత్యానందం _ రోజలిండ్ ) అధారపడివుంది. మ్ రె దిన్ని 

(కృష్ణమూర్తి దేహాన్ని) చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే, ఒహైలో 

బది మరింత తీ వంగా నంటుంది, దాని తర్వాతే, ఫలితం. 

కనుక మీరు [శద్దగా పనిచేయాలి. మీరు ఏమాతం అ శ్రద్ద 

పెనా ఇది చెడిపోతుంది. జా గతః * అని కృష్ణమూర్తి 

నిత్యానందానికి, హెచ్చు రికగా చెప్పా డు, 
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ఆ సంగతులు నిత్యానందం లెడ్బీటర్ కి రాస్తో, “ఇదంతా 

నాకు అయోమయంగా వుంది. నాకేం అర్దం కావడం లేదు. నా 

[పె య మె న కృష్ణమూ రిక ఏం జరుగుతుందో, ఏమోః” 

అన్నాడు, 

కృషమూ రి తిరిగి ఒహ వచ్చా డు. అప్పుడు అక్కడ, 

పైన్ కాటేజి దాగుచేసోంటే, “దాన్ని పాడుచేస్తున్నారో; ” అని 

గొడవ చేశాడు కృష్ణమూర్తి. ఒహైనుంచి కృష్ణమూర్తి లేడీ 

ఎమిలీకి ఉత్తరం రాస్రో, “ఇదంతా నాకు కావల సే జరుగుతోంది, 

నేను ఈ యాతనలు పడవలసిందే: ఇదంతా ఎర్చా బై వుంది. 

స్త్రీ- శ క్రి దీనికి అవసరం లేవనుకుంటాను. గత పదిరోజులుగా 

వెన్నెముక _ విపు మొత్తం _ మెడ దగ్గర విపరీత మైన జాధలు. 

ఏదో శక్తి_ దాన్ని ఏ పేరుతోనైనా పిలవవచ్చు, అది నా 

వెన్నెముకలోంచి మెడవరకు వచ్చినట్లు వుంది. అక్కడ అది 

రెండుగా విడినట్లు అనిపించింది. అవి తిరిగి నా తలలో 

[పవెశించి _ ఒకటి కుడీ పై పుకి _ మరొకటి ఎడం వైపుకి వెళ్ళి, 

కనుబొమల మధ్య కలిశాయి. అక్కడ ఒక జ్వాలలా౦టిది 

వుంది. [ప్రభువును చూశాను. గురు దర్శనమెంది, ఇదంతా 

ఒక రాతి జరిగింది. అది అద్భు త మైన రాతి” అన్నాడు, 

ఆ సంగతినె “కృష్ణమూ రికి మూడోకన్ను తెరచుకుంది,” 
అని అనీబిసెంట్కు రాశాడు, నిత్యానందం. 
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కృషమూ ౦ శారీర క పరిస్థితులు చూసి అతనికి సేవలు 

చేయడానికి లెడ్బీటర్ “డాక్టర్ రోకీ” అనే అమెను సిడ్నీ నుంచి 

పంపించారు. ఆమె కధనం _వకారం కృషమూ రికి జరిగిన 
వ ఇది 

సంగతులకు లెడ్బీటర్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు, 

“కృష్ణ వారి ఆంతర్యంలో ఏం జరుగుతుందో గమనించడం 

కష్టం,” అని కూడా అన్నారు, లెడ్ బీటర్. 

“కృష్ణమూ_రే రాబోయే జగద్గురువు. తిరిగి వస్తానన్న 
ఏసు[పభువు,” అని అనీబిసెంట్ ఆవేశంతో అనడ మేకాక, 

“ఇప్పుడు తవుకు కావలసిన పథాన శిష్యులను ఎన్ను కుంటారు” 

అంటూ పన్నెండుమంది శిష్యుల్లో అర్హులుగా ఏడుగుర్ని ఎన్నిక 

చేసింది. వారు -లెడ్వీటర్, జినరాజదాస, జార్జి అరండేల్, 

ఆస్కార్ కిల్లర్ స్టాక్, రుక్కి శీదేవి, వెడివుడ్. వారిలో అనీబిసెంట్ 
న 'పై/ జి 

పథాన శిష్యురాలు. అప్పటినుంచి కష్టమూ రి దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ సభ్యులకూ, (పపంచ సంస్ల సభ్యులకూ “పిన్స్ ఆఫ్ 

వేల్స్,” అయాడు, 
a 

ఎ్రషమూ రి ఎక్కడకు వెళ్ళినా ప్రజలూ, దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ సభ్యులు, |వపంచ సంస్ద సభ్యులు గుమికూడి |బహ్మ 

రథం పట్టేవారు. కొన్ని చోట్ల అతనికి దారిపొడవునా పువ్వులు 

పరిచారు. అతన్ని ప్రధాన అతిదిగాా |పముబ వ్యక్తిగా 

గొప్పలుచెసి, గౌరవించి, సభలు, సమావేశాలు, చర్చలు 

ఏర్పాటుచేసి, పూలమాలలు వేసి, ఫొటోలుతిసి, అతి వైభవంగా 

ఆహ్వాని పై, మరోపక్క “యువరాజులాగ సమ స్ట భోగభాగ్యా 

లలో పెరిగినవాడు, ఆధునిక సినీస్టార్ మాదిరి జీవితం గడిపే 

వాడు, దేశదిమ్మ రై జిప్సీ జీవితం గడిపేవాడు, సంవత్స రానికో 

సారి [పపంచం చుబ్దేవాడు, లాగుజేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని 

పివ్మెంట్మీద హాయిగా - సరదాగా తిరిగేవాడు, టెన్నిస్ _ 
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గోల్ఫ్ ఆడుతూ గెంతివాడు _ అటువంటి వానికేం తెలుసు 

దుఃఖనుంటే ఏమిటో బాధ అంటే ఏమిటో ? వాటిగురించి చెప్ప 

డానికి జీవితంలో ఇతనికి ఏం అనుభవముంది ? అసలు 

అతనేం బాధలు, కష్టాలు, దుఃఖాలు యాతనలు వేదనలు 

అనుభవించాడు ? కనీసం అతనికి ఆవగింజలో ఆరవయో్య 

వంతుకూడా తెలియదే: పోనీ తన స్వంతవాళ్లు ఎంత వారుణ 

మైన జీవితం గడుపుతున్నారో అదైనా తెలుసా, అతనికి ? 

అటువంటివాడా [ప్రజలకు కాంతిని చూపి, శాంతినిచ్చె డి ! 

సత్యాన్ని తెలిపేది ? ప్రపంచాన్ని నడిపేది ?* అని కొందరు 

ఆశ్వ ర్యపోయెవారు. 

“మూఢమైన బ కి _విశ్వాసాలతో, ఆచారాలతో సౌం|ప 

దాయాలతో నిండిన సామాన్యులు అతని నంరక్షకులుగా వుండి, 

అతన్ని మహారాజులాగ చూసుకుంటూవుంటే, వారి రెక్కలకింద 

సురక్షితంగా కాలం గడిపే కృష్ణమూర్తి కి ఈ [ప్రపంచంలొ 

దుఃఖం, బాధ, దారి (ద్యం, అశాంతి ఎమర్జ మౌతాయి 1%” అని 

మరికొందరు అనేవారు. 

ఎందుకంటే, కృష్టమూరి చూడ్డానికి బ్రాహ్మణ యువ 

కుడుగా, పరిశు[భంగా, చక్కని బట్టలు వేసుకుని సంస్కార 

వంతుడుగా వుంటేవాడు. అందుచేత కొందరికి అతని యెడల 

అటువంటి అనుమానాలు కలిగాయి _ చాలామందికి ముఖ్యం, 

సమాజ సభ్యులకు కూడా అతని విషయం అనుమానంగానే 
వుండేది. కానీ ఏదీ నిర్హారణచేసి మాల్లాడలేకపోయేవారు. 
ఏమైనా కృష్ణమూర్తి ఏం చెపుతాడో వినడానికి మరికొందరు 
పెద్దలు_వివేకవంతులు_ [ప్రముఖులు _ మేథావులు _ నాగరికులు 

ఎదురు చూశారు. చివరికి కృష్ణమూ_రి “నేను ఏసు |ప్రభువులో 
ఐక్యమైనాను. నెను ఆయనలో ఐక్యమైనానంటే, దానికి మీరు 
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ఏపేరె నా పెట్టుకోండి. దాన్ని ఏమైనా అనండి. అది మి ఇష్టం, 

మీరు ఎంతకీ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని మాతం చూడ్డంలేదని 

తెలుసోంది. సత్యమంటి ఏమిటో మీకు తెలియకపొోగా తెలిసి 

నట్లు న థి స్తా, బతుకుతున్నారు. సాహసించి ఇతరులకు 

బోదించయత్ని స్తున్నారు. మిరు బందిలైై హద్దులో, నిబంధనల్లో 

బతుకుతూ పరిమితంగా జీవిసో ఇతరులను విముక్తి పరచాలని 

చూడ్డం హాస్యాస్పదమైన సంగతి మిరు స్వేచ్చాపరులై, 

నిర్భయులై మిమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోనిది ఏది 

సత్యమో, ఏది అసత్యమో మిరెట్లా నిర్ణయించగలరు 1” 

అన్నాడు. 

ఆ సందర్భంలో కృష్ణమూర్తి అనేక ఉపన్యాసాలు 

ఇచ్చాడు. “దుఃఖాతీతము, అపరిమితమూ ఆయిన నత్యాన్ని, 

ఆనందాన్ని, పీయతముని, (ప్రభువును శనుక్కోవడమే నా 

జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. ఆయనే మీకూ, నాకూ, అంద 

రికీ_అన్ని కాలాలవారికీ సత్యం-లక్ష్యం-దై వం. ఆయన అన్ని 

రాళ్ళలో, కాళ్ళ కింద గడ్డిపరకల్ల్ వున్నారు. నా (పగాఢ 

వాంచ, ఆశయం ఏమిటంటే, మనమంతా ఆయనలో శాశ్వతంగా 

ఐక్యంకావడం. నేనేంతమా తం ఆయన్ని ౦చి విడిగావున్నానను 

కోవడంలేదు. “నేను” అనే అహంభావాన్ని అంతంచెయగల 

క్ర సామర్దా్యలు వున్న వారు మాత మే ఆయనలో ఐక కం య 
అణాల) 

కాగలరు. బేనేది వాంఛించానో, అది సిద్ధించింది. సత్యాన్ని 

తెలుసుకున్నాను. ఆ సత్యాన్ని మీకు తెలియజెప్పాలని, 

దాన్నంతా మీకు అందివ్వాలని, అవన్నీ మీకు చూపాలనీ 

అనుకుంటున్నాను. 

“నేనిస్పుడు (పొద్దుటే వీచే గాలిలో తన పరిమళాన్ని విర 

జిమ్మె పువ్వు మాదిరిగా వున్నాను. నా చుట్టూ ఏం జరుగు 

తున్నా, నాకు లక్ష్యంలేదు. మిమ్మల్ని అపూల పరిమళం 
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కా పీల్చ మనీ, ఆనందంగా-సుఖంగా-సంతోషంగా వుండకునీ కో 

తున్నాను, కాని మీలో కొందరికి ఆ పరిమళం అవసరంలెనట్లి 

నిర్తక్ష్యంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. అటువంటివారిని ఎవరూ ఆపి, 

బలవంతం చేయరు. దానికోసం వెదికేవారినే ఆపి, దానిగురించి 

చెప్పి, దాన్ని చూపి ఒప్పించగలరు. ఆ ఉదైశ్యంతోనే నేను 

మీకు ఇవన్నీ చెపుతున్నాను. మీ దుఃఖాలు, బాధలు ,అల్ప మూ- 

3 

స్వల్పమూ అయిన మీ |కౌర్యాలు, కష్టాలు, మీ పరిమితులు, 

అన్నీపోయి, మీరు స్వేచ్చావరులై, ముక్తి పొంది ఈశ్వర 
a a) 

రాజ్యంలో స్పిరనివాసులై , వుండేందుకు నేను చేయగలిగినంత 

సహాయం చెసాను. ఆయన సహాయంతో నేను ఇతరులకు 

సహాయం చేయగలను. నేను పొందింది, చూసింది, అనుభ 

వించింది అందరికీ సంతోషంతో అందివ్వడ 

విధిగా, పూచీగా, అనందంగా భావిస్తున్నాను, ఆ ఇవ్వడం 
అవాలి 

కూడా “సారి సంస” సరా దిశారిగా కాని, జగదురువగా కాని స్టార స 3 జ గద్ద 9 
ఇం కెివరిగానొ ౯ని ఇవ 

కోల మహాద్భాగ్యాన్ని పొందేముందు మీరు మిదుఃఖాల్ని , 

బాధల్ని, సంతో షాల్ని, కష్టాల్ని, ఆనందాల్ని, మాయతెరల్ని, 

అనిత్యమైన కొర్కెల్ని వాటి లోతు పాతుల్ని, అన్నింటినీ 

వూర్తిగా తెలుసుకోండి. ఆ సత్యమే సమసాన్ని విశదపరచిః 

మీ మనసుల్ని నిర్మలం చెస్తుంది. జీవితంలో అదె విలువెన 
అడ రా 9 లా అబ ఇద వం సంగతి, అన్నాడు కష్టము రి. 

కృష్ణమూ రి ఆవిధంగా మాటాడి పెద్దలతో, [పముఖులతో, 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులతో, (పపంచ సంస్ప సభ్యులతో, 
అంద మైన అమ్మాయిలతో [ప్రపంచం ఆ మూలనుంచి ఈమూల 

వరకు తిరుగుతూవుంటే, “డి _టావెలింగ్ సర్కస్,” అని పది 

హాసంగా అనెది, లేడీ ఎమిలీ, అప్పుడప్పుడూ. 
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p ” గాద 

ఆ నువ్యకాలంలో సమాజ సభ్యుల్త్ , సం 

ya గ 
BA క్ G 0 జరిగిన దీక్షలు, తమకు తాము ఇచ్చుకున్న అర్హ 

కారాలు అన్నీ కృష్ణవూ రికి అసహ్యంగా కోచాయి. 

ఒకసారి మాటల్లో, “అసలు నువ్వు ఏది, ఎందుకు 

స్పష్టంగా చెప్పవు ? సీకు జరిగినవి, జరుగుతున్న వీ అన్నీ 

ఎందుకు కనీసం అనీబిసెంట్ కై నా చెప్పవు?” అని లేడీ ఎమిలీ 

కృష్టమూ రిని అడిగిల, దాని కతడు, “నేను చెప్పి ఏం 

[ప్రయోజనం ? వాళ్ళు నమ్మరు,” అన్నాడు, 

అ సమాధానం విని, జార్జి అరండేల్, అనీబిసెంట్ను 

హిప్నొబె జ్ చేశాడనుకుంది లేడీ ఎమిలీ. 

కృషమూ రి చాలానార్లు అ విషయాలు అనివిపెంట్తో 

కన్నాడు. కాని, ఆమె తప్పించుకుంది. దానికి 

ఆ అరండేల్ [ప్రభావం గట్టిగా పనిచేయడం. 

6 త్పరలో జగద్గురువు రాబోతున్నారు,” అని సిద్ద 

పురుషులు మేడమ్ బ్లావట్బీ ద్వారా గతంలో [ప్రపంచానికి 

తెలియుపరిచారు. అటువంటి జరుద్రురువును దర్శించేందుకు 

మీరంతా నిర్మల మనస్సుతో, సహృదయంతో వుండండి, 

ఆయన ము ఆలోచనా విధానాన్నంతా వ్యతిరకించవచ్చు. మీకు 

విరుద్దంగా మాట్లాడవచ్చు,” అని అనీబిసెంట్ పదేపదే [ప్రపంచ 

మంతా తిరిగి చెప్పింది. ఒక సందర్భంలో అమె కూడా కృష్ణ 

మూరి శిష్యురాలు కావాలనుకుంది. కాని అమెకు గురువు ఆజ్ఞ 

ఇవ్యలేదు. అమె అటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్న దుకు 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభు్యల్లో అలజడి బయలు దేరింది. కొందరు 

ఆమెనూ, కృష్ణమూ ర్టినీ మనస్సుల్లో వ్యతిరేకించారు. 
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రాబోయే జగద్గురు విషయం అనేక సంస్తల్లో, సంఘాల్లో 

సమాజాల్లో, వర్గాల్లో సంచలనాన్ని, ఉ క్తేజాన్ని కలిగించింది. 
అనీబిసెంట్ మాటలో విశ్వాసముంచి జిడ్డు కృష్ణమూ రే 

రాబోయే జగద్దురువుగా తిరిగి వస్తానన్న ఏసు, పభువుగా 

భావించి, అతన్ని అనుసరించి, ఆరాదించనారంభింంచారు. ఆ 

సందర్భంలో అతనికి కాన్ఫగా అనేక విధాల ఆస్తులు సమర్పిం 

చారు. అతను (పపంచమంతా తిరిగి ఉప న్యాసాలి చ్చె 

సందర్భంలో ఆయాచో ట్ల అతనికి అనువైన వసతి_సొకర్యాలు 

ఎర్బాటు చేశారు. ఆ రొజులో కృష్ణమూ రికి ఇ౦కా ఎన్నో 

అవకాశాలూ, ఆశలూ ఎదురై నాయి. కాని, కృష్ణమూర్తి పూర్తి 

పరిత్యాగం చేసి తాను నిజమైన సన్యాసిని కావాలని అభిల 

రించాడు. అయినా అనేక చోట్ల అనేకమంది, “ కృష్ణమూ ర 

ఏసు ప్రభువు ” అని_ నమ్మి, ఉన్న తాసనం వేసి, ఆహ్వా నిం 

చారు. మరి కొందరు పముఖులే అతన్ని “ పవక” అని 

కొనియాడారు, కొన్ని ఆదర్శ సంస్థలు అతన్ని జగదురువుగా 

అంగీకరించి, అనుసరించి, ప్రచారం చేశాయి. కాని, కృష్ణ 
మూరి దేనికి లొంగక వాటన్నింటినీ నిరాకరించాడు. తన 

గురించి [ప్రజలు అనుకుంటున్న ది ఏదీ తాను కాదని గట్టిగా 

నొక్కి చెపుతూ, “నేను అన్నింబినుంచీ స్వేచ్చగా వుండాలని 

కొన్నేళ్ళుగా యాతనలు పడుతున్నాను. మీరూ నాలాగే 

స్వేచ్చ కోసం (ప్రయత్నించండి. నేను ఏది నాశనం చేయ 

డానికి రాలేదు. నిర్మించడాని కే వ వచ్చాను, నిజంగా ఆనందం _ 
సంతోషం _ శాంతి కోరేవారికోసం వచ్చాను. వాళ్ళను విము క్రీ 

పరచాలనేది నా ఆశ _ అభిముతం, అబీ (ప్రాయం. కాని, వాళ్లను 
చిల్చి చెండాడడానికి రాలేదు. నన్నొక గురువుగా_ (పభుపుగా _ 

[పవ క్షగా-అదికారిగా చేసుకుని, నన్ను వినకండి. మీకు మీరు 

క తెరచి నడవండి. ఇప్పుడు మీరు నా సహాయంతో 

. నెను లేనప్పుడు ఎల్లా? అందుచేత మీరు మీ కాళ్ళ 
ము నలబడి, మీకు మీరు నడచి ముందుకు సాగండి. 
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సత్యానికి సూటై న,సరైన మార్గం వుంది. దాన్ని అనుసరిం 

చండి _ ఎవరిమీదా ఆధారపడకండి. ఎవరినీ అనుసరించ 

కండి, అరాదించకండి. సిద్దపురుషుల వ్యవహారమంతా ఒక 

అసాధారణమైన, అద్భుత మైన సంగతి _ సంఘటన మాత మెః” 

అన్నాడు కష్టమూ రి 

ఆ అక్టోబరులో కృష్టమూ రి, రాజగోపాల్, రోజలిండ్ 

ఇంగ్లండు వెళ్ళారు. రామారావు, మేడమ్ డి. మోంజియర్తి, 

నిత్యానందం సెవలో ఒహైలో వుండిపోయారు, 

1929 జనవరిలో కృష్టమూ రి రి మదనపల్తి వెళ్ళి, యూని 

వరి టీ స్తాపనకు స్ట సలంచూసి, పీసంవ వత్సరం తర్వాత అక్కడ 

త 
జబుయె ష్ స్కూలు స్టా సాపించారు. అదే బు వ్యాలీ స్కూలు. 
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అగి అడయార్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ కం [ద కార్యాలయంలో 

సమాజ స్వర్గొత్స వాలు డిశంబరు ఇరవై ఎనిమిదినుంచి నాలుగు 

రోజులపాటు ఏరాాటు చేయబడ్డాయి. ఆ ఉత్సవాలకు హాజ 

రయ నిమిత్తం అం గండు డునుంచి అనీబిసెంట్, లేడీ ఎమిలీ 

కృష్ణమూర్తి మొదలై నవారు బయలుదేరా౭నుకునా; రు. కాని, 

కృష్టవమూర్ట మాతం ఎమా తం ఇష్టంలేదు. ఎందుకంటె, 

ఆ సమయంలో నిత్యానందం ఆర రోగ పరిస్టితి ఏమ్ బాగాలేదు, 

అతన్ని ఒంటరిగా వవలిరానడం కృష్టమూ రికి ఇష్టంలేదు. 

కాని, ఆ విషయంలో 1929 ఫి బవరిలో కృష్ణమూ రి కలలో 

నుహాత్ములు కనపడి, నిత్యానందం ఆరోగ్యం బావుంటుందని 

హామీ ఇచ్చారు. అలాగే అనీబిసెంట్, లెడ్బిటర్ కూడా 

నిత్యానందం ఆరోగ్యం చావుంటుందని కృష్టహమూ క్రిత గట్టగా 

చెప్పారు. వారి హామీతోపాటు జార్జి అరండేల్ తనకు వు హా 

తులు దర్శనమిచ్చి , దిక్షలు ఇచ్చి నట్లు (ప్రకటించారు. నముహా 

తుల ప హామీతోపాటు అంతమంది పెద్దలు ఆ విదంగా చెన్నడంతో 

కృష్ణమూ రికి ఆందోశన తొలగింది. "అతను వారిని అనుసరించి 

అడయార్ బయలుదేరాడు. వారి పీడ నవంబరు పదమూడవ 

తేదీ రాతికి సూయజ్ కెనాల్లో (పవేశించింది. అక్కడ అనీవీ 

సెంట్కు ఒక టెల్నిగాం వచ్చిండి, నిత్యానందం మరణించినట్లు. 

అమె, ఆవా ర్త తెల్లవారిన తర్వాత కృష్టమూ రి కిబిన్కి వెళి 

చెప్పింది. ఆ వార్త విని కృష్ణమూ రి ఏమి మాట్లాడక నిశ్చ 

లంగా వుండిపోయాడు. కాని, మరుక్షణంలో “వఐంహాత్ము ల 

మాటలు, పెదల హామీలు, దీక్షలు, దర్శనాలు, సలహాలు దివ్య 

దృశ్యాలు, ప్రతిబింబాలు, కలలు అన్నీ మనో కల్పి తాలు, 

వుత్త భ్రాంతులు. కాకపోతే ఊహలు.” అనే గట్టి నిశ్చయానికి 

వచ్చాడు, కృష్ణమూర్తి. అనీబిసెంట్, లెడ్ బటర్ మాటల్లా 

కూడా అతనికి విశ్వాసం పోయింది, 
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నిత్యానందం మరణవా ర్త వినిన వెంటనే కృష్ణమూ రి 

మొదట ఏడ్చాడు. తర్వాత మూలిగాడు, బాధపడ్డాడు, 

దుఃఖించాడు. ఏనాడో మాట్లాడటం మానేసిన తెలుగులో ఆ 

క్షణాన మాట్లాడాడు, 

వారి ఓడ కొలంబో చేరగానే కృష్ణమూ ర్హిలో దుఃఖం 

పోయింది. ఆ బాధ అంతా అను గహంగా, దివనగా, ఆశీర్యా 

దంగా మారింది. ఆ సమయంలో ఒక కవిత రాశాడు కృష్ణ 

మూర్తి. అది 1056 జనవరి _ హెరాల్డ్ పత్రికలో అచ్చయింది. 

“నేనూ నా తమ్ముడూ కనిన కలలన్నీ కరిగిపోయాయి,” 

అంటూ (ప్రారంభించాడు. 

కరినమైన భూ గర్భ ంలోంచి చీల్బు కుని, నెట్టుకుని, తోను 

కుని ఆకాశంలోకి వచ్చిన పువ్వుమాదిరిగా వున్నాడు కృష్ణ 

మూ_ర్టి. ఆ బాధలోంచి (బహ్మా డమైన ఒక నూతనశ క్రీ 

ఉద్భ వించింది. అతనిలో అవగాహనా పటిమ ఏర్పడింది. 

“జీవితంలో నిజమైన అందం, ఆనందం వున్నాయని 

నేను తెలుసుకున్నాను. అవి దేనివల్లా చెడిపోవనీ తెలుసు 

కున్నాను," అన్నాడు కృష్ణవుూ రి, 

నిత్యానందం మరణంతో కృష్ణమూ రికి మహాత్ము లయెడ 

నమ్మకం పోయింది, ఒక్క మై తెయునిలో తప్ప. 

“క షమూ రికి ఎపడూ మహాత్సులో విశ్వాసం లేక 
లస తాలి ల డా 

వొ వడం వల్లనే, నిత్యానందం మరణించాడు,” అని అరండేర్, 

వెడ్డివుడ్లు బహిరంగంగా అన్నారు. 

నిత్యానందం మరణం కృష్ణమూ ర్థి జీవితాన్ని తునాతున 

కలు చేసింది. అతని అంతరంగమంతా అల్లకల్లోల మైంది. 

అతని ఆలోచనా విధానంలో ఎంతో మార్చు వచ్చింది. 
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కృష్ణమూర్తి జీవితమే పూ ర్రిగా మారిపోయింది. ఆ 

తర్వాత ఎప్పుడూ అతను సిద్దపురుషుల [పస క్తి తీసుకు రాలేదు. 

జీవిత సత్యాన్ని ఎదుర్కోవడానికి తనకు తాను శ క్తి సంపాదించ 

దలిచాడు. ఆ అంతర్మ ధనంలోంచి ఓకొ త్ర శక్తి ఉద్భ వించింది. 

అతని పాత కల కరిగిపోయింది. ఓ పువ్వు మాదిరిగా కృష్ణ 
మూ ర్తిలొ వికాసం కలిగింది. ఓ కొత్తరకం దృష్టై, దృక్పధం, 

స్ఫురణ కలిగాయి. పీ కొత్త కాంతిని దర్శించాడు. సమి సం 

అతనికి సూతనంగా దర్శనమిచ్చింది. అంతులేని అవగాహన 

అతనిలో చోటు చేసుకుంది. 

నవంబరు పదమూడవ తెది ఉదయం పది-ము ఫ్ర ఎడు 

నిమిషాలకు నిత్యానందం ఒహెలో మరణించాడు. నిత్యానందం 

స్తానంలో స్టార్ సంస్టకు రాజగ్ వాల్ జనరల్ సె|కటరీగా నియ 

మింవబడ్డాడు. తమ్ముని మరణంతో తనలోంచి ఒక భాగం 

శాశ్వతంగా తొలగిపోయినట్లు బాధపడ్డాడు, కృష్ణమూర్తి. ఆ 

సంఘటన తిన జీవితాన్ని మొదట కొంత చిందరవందర చెసింది. 

వరకు కృష్టుము రా రికి తల కిందులై నంత పని జరిగింది. 

కమ్ము నికొస సం ఒంటరిగా విలపించాడు, రోదించాడు, గట్టిగా 

అరచి పిలిచాడు, దిగులుగా మూలిగాడు. ఆ సందర్భంలో 

కృష్షమూ ర్ ర్ అన్నాడు: నేనూ. నా చవ ఇద్దరం ఒకే 

మేఘం మాదిరిగా వుండి తిరిగే వాళ్ళు ౦. పాడే వాళ్ళ 0. 

కలసి చదువుకునేవాళ్ళ ౦. కలసి తినేవాళ్లం. ఇద్దరం ఒకే 

వృక్షం మాదిరిగా పెరిగాం. ఒకే స్వరం మాదిరిగా వుంజెవాళ్ళ ౦. 

మా ఇదరివి భిన్నదృకృధాళలై నా, ఒకరి నొకరం అర్షంచేసు 

కున్నాం. 

“ నేను అతనికోసం బిగ్గరగా ఏడ్చాను, అతని కంఠం 

వినిపిస్తున్న బే వుండేది. నా పక్కనుంచి వెళ్ళే వాళ్ళ లో అతని 
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ందెమోనని వెది కెవాణ్ణి. వాళ్ళు నా తమ్ము ల్లి 

వె[రిగా అడిగేవాణి. ఏ ఒక్కరూ నాకు తృ పేగా 
a A అధి 

మూధానం వ్వలదు, అతనివొసం పూజించాను- | పార్టించాను. 

గానే వుండిపోయారు. అతనికోసం బాధలు 

జాను, అంతటా అన్నింటిలో అతన్ని అన్వేషించాను. 
G 

అతని మృతి నన్ను పూర్తిగా మార్చే సింది.” 

tN ft FA 

స క్ ర్త bf ర్త జ 

అచు ఒటీ కృష్ణనా ర్తి బృందం అడయార్ చేరుకుంది. దేశ 

విదెశాలనుంచి దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులు, సార్ సంస సభ్యులూ 
. ణః క థి థి 

బ్రంకొ ఎందరొ  పతినిధులు స్వగ్గొత్స వాలకు హాజరై నారు. 

“ఉత్స వాలు [పారంభమౌతున్నా యి” అన్నట్లు అనిబిసెంట్ 

కృష్ణమూ ర్హిచేత సాం పదాయ వద్దతిలో కొన్నిపనులు చేయిం 

చింది. కృష్ణమూర్తి అవన్నీ ఆమెకోసం చేశాడు. 

స్వ ర్లోత్స వాలకు హాజరై నవారిలో భిన్నాభ్మిపాయాలు, 

వర్గాలు వున్నాయి. లెడ్ వీటర్ సిడ్నీ నుంచి డెబ్ళై మంది 

అనుచరులతో వచ్చి, కృష్ణమూర్తిని చూసి, “చివరికి నువ్వు 

ఒక్కడివే అర్హుడిపిగా నిలిచావు, అన్నారు. కృషమూర్తికి 

దెనితోనూ సంబంధంలేదు, ఒక అనీబి సెంట్కోసం అన్నింటి 

తోనూ వుండేవాడు. 

అరండేల్, వెడ్డివుడ్ తమకు తాముగా ఇచ్చుకున్న 

దీక్షల్ని లెడ్బీటర్ అంగీకరించకపోవడంతో ముఠాలు ఏర్ప 

శాయి. వాటిని కలపాలని అనీబిసెంట్ ఆశ పయత్నం. 

ఆవరణ మధ్యనున్న పెద్ద మృ రిచెట్టుకింద సమావేశాలు 

ఏర్పాటుచేశారు. ఆ సమావేశాలకు మొదటిసారిగా “మైక్ ” 

పెట్టారు. సరిగ్గా సమావేశ 'సమయానికి వర్షం ఆరంభమైంది. 

చిరుచలి కూడా. ఏదీ, ఎవరికీ సంతోషంగా, సంతృ పేకరంగా 
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వున్నట్లు లేదు. ఒకరోజున అనీబిసెంట్ కృష్ణమూర్తిని తన 

[డొయింగ్ రూమ్లోకి విసుకు వెళ్ళింది. అప్పటి! అ గదిలో 

లెడ్బీటర్ _ రాజా _ జార్జి అరండేల్ _ వెడ్డివుడ్ వున్నారు. కృష్ణ 

మూర్తిని తనకూ లెడ్ బీటర్ కూ మధ్యలో కూర్చో బెట్టి * ఇక్కడ 

వున్న మమ్మల్ని సీ శిష్యులుగా అంగీకరిస్తావా? ” అని అనీబి 

సెంట్ కృష్ణమూర్తిని అడిగింది. దానికి కృష్ణమూర్తి, “ ఒక్క 

అనీవిసెంట్ను మాతం శిష్యు రాలిగా ఆఅంగీకరిసాను,” అన్నాడు, 

అంతలో రోజలిండ్_ రాజగోపాల్ ఒ హైనుంచి నిత్యానందం 

అ సికలు అడయార్ తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత రాజగోపాల్ 

స్టార్ సంస్థకు ఆర్షనై జింగ్ సెటరిగా నియమింప బడ్డా డు. 

అంతర్జాతీయ సంస్థకు (టెజరర్ గా కూడా నియమింపబడ్డా డు. 

అతను తన ఆఫీసుకుగాను దివ్యజ్ఞాన సమాజ కేంద కార్యాల 

యంలోని ఒక బంగళాను ఉపయోగించుకున్నా డు, 

అడయార్ సమావేశాలతో “ జగదురు ” అనే నాటకం 

తారస్థాయి నందుకుంది. ఆ నాటక నిర్మాత, అనీబిసెంట్. 

దర్శకుడు, లెడ్ వీటర్ . సమర్పణ, జార్జి అరండేల్ అండ్ పార్టి. 

కధానాయకుడు, కృష్ణాజి, జగద్గురు వచనాలు వినడానికి ( పెక్ష 

కులు ఆతృతతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఓ కొత్త వి|గహాన్ని 

దర్శించడానికి, ఆరాదించడానికే కుతూహల పడుతున్నారు, 

అధునిక పద్దతిలో వున్న ఏసు పభువను దర్శించగోరుతున్నారు. 

సంస్కారవంతులూ, నాగరికలూ, విద్యానంతులూ, మేధావులూ 

అయిన ఆ |పతినిధులనూ; ఉభయ సంస్ల సభ్యులనూ ఉద్దేశించి 
షవమూ ది మాట్లాడా డు : 

న ఇన్నేళ్ళూ ఏమి మాట్లాడని బొమ్మను మిత్రు జగద్గురు 

వని అరాధించారు. కాని, ఇస్పుడా బొమ్మ మాట్లాడ నారంభిం 
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చెప్పటికి మీరు ఆశ్చర్యంతో, “మనం ఇన్నాళ్ళూ ఈ 

బొమ్మను ఆరాధించాం. ఇది మనం నిజంగా అనుకుంటున్న 

అంతినుజ్జానానికి స్టూలరూపమా [ ఇప్పుడే బొమ్మ మన పై 

పెత్తనం చెలాయిస్తుందా! అది జగదురు స్థానంలో (పతినిదిగా 

నిలవబోతోందా? అసలు జగద్గురు [పేమ- దయ -_ జాన్నత్యం 

ఒక వ్య క్రీలో (ప్రత్యక్షంగా వ్య క్త్రమౌతాయా-”* అనే సంశ 

యాలు, సందేహాలు, |పశ్నలు మ్ మనసుల్లో అప్పుడేపుట్లాయి. 

అవునా ? డోస్టో విస్క్ ఓకథ చెప్పారు : తిరిగి వస్తానన్న ఏసు 

(ప్రభువు వచ్చి, [ప్రజలందరికి బోదిసో “రోమ్” నగరం వెళ్ళారు. 

అక్కడ “* పోప్ ” ఆయనకు ఎదురేగి, కా శ్ర మీదపడి, 

ఆరాదించి, చాలా తెలివిగా ఆయన్ని ఖెదులో పెట్టించి “మేము 

మిమ్మల్ని నిస్సంశయంగా జీసస్పేనని నమ్ముతున్నాం. కాని, 

మీరు “నేనే తిరిగి వసానన్న ఏసు పభువును ” అని (పజల 

ముందుకు వెడితే, వాళ్ళు మళ్ళీ కష్టాలకు గురికావల సి వస్తుంది. 

ఎందుకంటే, మీరు |పజల్లో సందేహాలు రెపుతారు. అందుచేత 

మీరు పపంచం తిరిగి (ప్రజలకు ఏమీ బోధించకుండా వుండేం 

దుకు మీరు ఖె దులో వుండటం మీకూ మాకూ |పజలకూ (శ్రేయ 

సరం,” అన్నారు. 

“ఇన్నాళ్ళూ విగహంగా భా వి ౦ చి, ఆరాధించిన 

జ గద్గుగువుగా, తిరిగివనానన్న ఏసు (ప్రభువుగా ఆశించిన బొన్ను 

అకస్మాత్తుగా మీ కళ్ళముందు కదిలి మాట్లాడనారంభించేప్ప టికి 

కుతో సందేహాలు పుట్టుకొచ్చాయి. అయినా మరు. ఇంకా 

దాన్ని పీ విగ్రహంగా ఆరాధించబోతున్నా రా ! ముందు ఆ 

సంగతి మీకు మీరు నిశ్చ యంచేసకోండి. ఆ విషయమై 

తీ వంగా యోచన చేయండి. 

“నేనూ కొన్నాక్లు వి గహారాధన చేశాను. తృ ప్రీ 

కనపడక మానేశాను. ఆ రూవం వెనుక ఏముందో తెలును 
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కోవాలనుకున్నాను. కొన్నాళ్ళు వాని కళ్ళద్వారా చూశాను. 

దాని మనసు ద్వారా యోచించాను. దాని పహృదయంద్యారా 

అనుభవించాను. ఆయినా నాకు తృ పై కలగకపోవడానికి 

కారణాలు _ నా అసంక్ళ ప్రీ, నా దుఃఖాలేనని తెలుసుకున్నాను. 

చివరికి ఆ వి|గహంతో ఐక్యమై, నేనే ఆ విగహమైపోయాను. 

IN జ్ఞాని అయినా [ప్రజలముందుకు వెడితే, [పజలు 

ఆయనతో తమ కష్టాలు-వాధలు-దుఃభాలు-సంతోషాలు అన్నీ 
చెప్పుకుని, “మరు సత్యాన్ని తెలునుకున్న మహానుభావులు, 

మాకూ ఆ మార్షమెదో చూపి, మా కళ్ళు తెరిపించండి. మేమూ 

ఆ పూలతోటలోకి వసాం. మీ వలె ఆనందంగా వుంటాం,” 

ఆంటారు. వాళ్లకు కావలసింది, అంతేకాని, పై పై బిరుదులూ, 

దీక్షలూ, గుర్తులూ, పద్దతులూ, నియమ-_నిష్టలూ, శాసనాలూ, 

(గంధాలూ కాదు, 

“అసలు జగద్దురువంటే ఎవరు ? ఆ మాటకు అర్హం 

తెలుసా ? తెలు సన్న వారికి తెలుసా ? జగద్దురు రూపం వెనక 

వుండే సత్యం ఏమిటి? ఈ |పశ్నలకు సమాధానం నాకు నేను 

తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. ఆ విషయమై (శద్దగా, ఆసక్తితో, 

నిజంగా, ఆలొచించేందుకు శక్తి _ సామర్ధ్యాలు వుండాలి, 

హృదయం విశాలం కావాలి, 

“కృష్ణమూర్తి” అని పిలువబడే నేను, మీరు అను 

కుంటున్న జగదురువుకు [పతిరూపంగా వున్నానని మీలో చాలా 

మంది గట్టిగా భావిస్తున్నారు, అ సంగతి తెలిసి నేను కూడా 

మరింత గట్టిగా ఆలోచించాను. జగద్దురువంటే ఎవరు? 

జకద్దురువనే ఆయన |పపంచానికి విడిగా వుండివుంటే, తిరిగి 
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ఆయన (పత్యక్షం కొపడంలో ఉదేశ్యం ఏమై వుంటుంది! 

కృష్ణమూర్తి నై న నన్ను, మీరు ఎందుకు జదద్దురువు అనుకో 

వలసి వచ్చింది! 

“జగదురు విషయమై నేను చెప్పేదే [ప్రమాణం కాదు. 

నెను చెప్పిది మీరు వినవలసిన అవసరమూలేదు. మీరు నన్ను 

గుడిగా అనుసరించవలసిన పని లేదు. కాని, నేను చెప్పిది 
వినదలచుకుంటెే, (శద్దగా, పూర్తిగా విని, నన్ను అర్జం 

చేసుకోండి. 

“నన్ను విని, నన్ను అర్జ్దంచేసుకునేముందు అసలు నే 

నెవరో, నేనేమిబో మీకు తెలియాలికదా? నా గురించి నేను 

చెప్పకపోతే, మి కెట్లా తెలుస్తుంది ? ఎందుకంటే, మిరు నన్ను 

అడుగుతున్నారు, “మేము అనుసరించి, ఆచరించి, ఆరాదిం 

చేందుకు ఒక పద్దతి చెప్పండి," అని. కురు నన్ను జగద్గురు 

వుగా భావించి అడుగుతున్నారు గనుక, జగద్గురు విషయమై 

మనమంతా కలిసి ఆలోచించి, ఒక నిర్ణయానికి వచ్చె ముందు, 

దాన్నంతా అర్దం చేసుకుందాం. ఆ సంగతులన్నీ ఇప్పుడో, 

ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనకు తప్పక సహాయపడతాయి. 

“మాఅమ్మ కృష్ణ భక్తురాలు మా ఇంట్లో కృష్ణుని 

పటం వుండేది. ఆమె ఎప్పుడూ నాకు కృష్ణుని కథలే చెప్పేది. 

నెను చిన్న ప్పుడంతా ఆ కృష్ణుణి చూస్తూ వుండేవాడిని. అంద 

మైన ఆ కృష్ణపటం నాకింతో ఆనందాన్ని ఇచ్చేది. అందు 

చేత నేను ఆయన సుందరరూవాన్ని నా హృదయంలో బ్ కి 

శ్రద్దలతో (పకిష్టించుకున్నాను. ఆయన నా మనోఫలకంమీద 

ఎప్పటికీ చెరగకుండా, చెదరకుండా నిలిచిపోయారు. ఆయన 

మీద పాటలు కట్టి, పాడుకుంటో సంతోషంగా కాలం గడిపాను, 
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“నేను కొంచెం పెద్దయ్యాక, అడయార్ దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ కేం|దంలో చేరాక, తరచు లెడ్భీటర్ని కలుసుకునే 

వాడిని, ఆ రోజుల్లో మాష్టర్ కుతుమిగారి దర్శన భాగ్యం 

కలిగింది. చాలాసార్లు ఆయన నా ముందు దయగా నిలిచారు. 

ఆ తర్వాత భగవాన్ మె మై|తేయుని దర్శనం లభించింది. ఆయన 

కూడా చాలాకాలం నన్ను విడవ లేదు. 

కడ ఇవన్నీ ఎందుకు చెపుతున్నా నంటే, నేను మీపై అధి 

కారం చెలాయించడానికి గాని; నాలో, నా మాటల్లో విశ్వాసం 

కుదరడానికి గాని కాదు. కేవలం మీ స్వంత నమ్ము కాలు బలపరచ 

డానికీ, మీ మనసులు _ మీ హృదయాలు విశాలం కావడానికీ 

చెపుతున్నాను. 

శ్ర తర్వాత నాకు బుద్ద భగవానులు దర్శన మిచ్చారు. 

ఆయన్నీ, ఆయన మహిమన రా చూసో, వర్షిసో సంతోషంగా, 

శాంతంగా కాలం గడిపాను. "నేనూ ఆయనా “ఎప్పుడూ కలిసే 

తిరిగే వాళ్ళం. నా | పేయకముడని అంటున్నా నే, ఆయనే 

శ్రీకృ ప్ర షుడు, మాష్టర్ కుతుమి_ [ప్రభువు మె తెయ, బుద్దభ గవానులు. 

అన్నీ, అంతా ఆయనే: నేను చూసిన ఆకారాల్లో నే కాదు, 

సమ _స్ట చరాచరాల్లో, విశ్వమంతటా ఆయనే నిండి "వున్నారు. 

అటువంటి ఆయనకు ఏరూపమైతేనెం ? ఏపేరై తేనం ? ఎకుడే 

తేనేం? అంతా ఆయనే: ఆయనే నా పియతముడు. 

“ఈనాడు మీరు జగద్గురు కోసం ఎంతో ఆసక్తితో 

ఎదురు చూస్తున్నారు. ఏ రూపంలో ? కృష్ణమూరర్థి రూపంలో |: 

అవునా? ఎవరై తేనేం ఏరూపమైతేనేం ? కాని ఆయన నామ _ 

రూప రహితుడు. అటువంటి నా |పియతముడు తెరచుకున్న 

ఆకాశం, విచ్చుక.న్న పువ్వు, ఆవిర్భ వించిన (పతి మానవుడూ, 
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సమ సం ఆయనే! ఆయన అన్ని కాలా", అంతటా నిండి 
అమి 

వున్నారు. కాబట్టి, జగద్గురు ఎవరై తేసేం? అన్నీ ఆయన 
ర్ ౧ యా ల 

రూపాలే? ఆయన లేనిది, ఈ విశ్వంలొ ఏది లెదు. ఆయనే 

పభుక్క, పయతముడు. ఆయనే సకం _ శివం _ సుందరం. 
రా 
విశ్వ మే ఆయన అకారం ఆయనే, నా పీయతముడు. 

దే నా ఆశయం. నా పూర్వపు కొర్కెలు, ఆశలు, ఆలోచ 

నలు అన్నీ నాశనమైనటె, నాకు దర్శనమిచ్చి న ఆరూపాలన్నీ 

[కమంగా అద్భుశ్యమైనాయి 

అక్ష విసెంట్ మాటలు నమ్మి మీరందరూ జగదురు 

సం అశతి ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ జగదురు నేనేనని, 

ఇన్నేళ్ళూ మీరు నాకోసం నిష్కపటమైన, నిండు మనస్సుతో, 

భక్తితో ఎదురు చూశారు. అననా? అలాగే ఇంకో ఇరవై 

ఎక్కు ఎదురు చూసినా, మీరు ఇలాగే వుంటారు. ఎందుకంటే, 

0 9౮ 

GG లౌ ను నాథనమ్మ కాలు, ముందుగా ఏర్పరచి, సిద్దపరచుకున్న 

ర నిశ్చ యాలు, వున్నాయి. ణీ (Cr 

వ 

“నెను జగదురువును, "” అని నేన ఎన్నడూ అనలేదు. 

కాని, అ జగర్గురువును నేఐవ్పుడూ కాదనలేదు. అయన్ని 

ఎదిరించనూలేదు. “ఆ విషయం వదిలెయ్యండి. అది 
ఏమంత ముఖ్యమైన చర్చనీయాంశం కాదు ” అని అన్నాను. 

అంతే ! జగద్గురు విషయమై నేనేమీ మాట్లాడబోవడం లేదు. 

అ సంగతి నాకు అనవసర మైనది, అసంగత మైనది. 
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6 అసలు జీవితానికి గురువెందుకు **” అని నేను అడి 

గితే *పీదారి చూపి నడిపించడానికి” అని మీరు అంటారు, 

ఒకరు, ఒకరికి దారి చూసీ నడిపించవలసిన అవసరం ఏమిటి ! 

ఎందుకు? “గురువు అనుకునే ఆయన “ఇతరులు,” అని కొంద 

రిని తననుంచి విడిగాచూసి బోడించడం _ అదంతా ఏమిటి! 

దేనికి 1” అని నేను అడిగితే, దానికి మీరు, “ఆనందాన్ని, 

శాంతిని, మోడున్ని, నిర్వాణాన్ని పొందెందుకూ, దారి చూపి 

నడిపించెందుకూ గురువు అవసరం,” అంటారు. 

కధ్ ఒర 
సత్యాన్వె షణ చేయాలన్న సంకల్ప మే, గురువు, 

నిజమైన (ద్ద వుంటే, గురువు, ఉపదేశకుడు అవసరంలేదు. 

దృఢమైన సంకల్ప మె, అక్కడకు తిసుకుపోతుండి. సతాం 
ర్తి 

సంర చాలావుంది సహజంగా (వత్యేకమెన భీ ద్ర (శేద్దలు 

చూపేది నామ-_రూప సహితమైన వ్యక్తి 8 మీదవేగాని, అసలు 

సత్యంమీద కాదు. వారు చేసే సాధన అంతా శిష్యరికంకొసం, 

అర్హత నిశ్చ యించుకోవడం కోసం, ఘనతకోసనం, దిక్షకోస 

ఆ బావం (పేజల్లో అనాదిగా అలవాటై పోయింది. దానివల్లనే 

వారి హృదయాలు ఇరుకై , [పేమ కు చోటులెకుండా పోయాయి. 

చిగా వారిలో ఎనో న్నో దురభిమానాలు, పక్షపాతాలు, మిగిలాయి. 

అందుచేత సత్యాన్వే షకుల్తా వివేకవంళ€ి మెన, యదార మెన, 
దం 

జ్రానసంబంధ మైన ఆలోచనలు కలగడం మానేశా "యి. 

“దన్ని తెలుసుకోవాలన్నా “నెను అనే తలంవు కలగ 

కూడదు. “నేను” అనే మొదటి తలంపు కలగడానికి కారణాలు. 

మనలోని అభ్యంతరాలు, అవరోథాలు, విపలత్వాలు, భయాలు, 

అడ్రంకులు. కనుక వాటి విషయంలో దురభిమానాలు, పక్ష 

పాతాలు, తారతవ్య్యాభేదాలు ఏమాతం వుండకూడదు. అప్పుడే 
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మనం నిజజివితాన్ని జివించగలుగుతాం. కాని, బాధగా వున్న 

ప్పుడు మునకు విడిగా, కొన్న ంగా బైట ఏదో ఒకటి వుండి 

మనల్ని బాధిసోందని భానిసాం, ఆభావంతో మనలో ఘర్షణ 

ఏర్పడుతుంది. ఆ కాధను ఆధారంగా కీసుకుని తీ|వంగా 

యోచిసాం. నవేవొ నిర్ణయాలు కీసుకుంటాం. అటువంటి 

పరిసితులో ఒకరిని గురువుగా ఏరుకుని, సహాయంచేసి నడపమని 
డా లొ 

జ 

పాధే 50 పడతాం. చివరకు మునకు మనమే ఆయనకు అర్పణ 

కావడంతొ పన బాధా, బాధ్యతా, భారం తీరినట్లు భావిసాం. కాని, 

[ప్రపంచంలో ఎవరూ, ఎవరినీ నునోఘర్షణనుంచీ, యాతనల 

నుంచి, వేదనలనుంచీ తప్పించలేరు, ఒక్కతవ.ను తాము తప్ప, 

““ఎవరికి వారె చితకారులు కావాలి. కుంచె-రంగులు.. 

నారగుడ ఇవ్వబడతాయి. ఆ పరికరాల సహాయంతో ఎవరికి 

వారు చి|తాలు చి్యితించాలి. కాని, ఆ చిత్రించే నేర్ప్చూ, వని 

తనం, శ ఒకరు మరొకరికి ఇవ్వలేరు, జ్వాలవంటి తీ వమైన 

కొర్మెవుంటే, అదె చి తఅంసదలచుకున్న చిితం వెనుక అనుసరి 

స్తుంది. వన వాంచాజ్యా లే, చిత్రించే విద్యను నేర్పు తుంది, 

మనం ఒంటరిగా వున్నవ్వుడు అంటే గురువంటూ ఒకరు 

లేనప్పు ప, మనం చి|కించదలచుకున్న చితాన్ని మనమే 

చితిసాం. విద్య అనంతం. కనుక దాని కో పద్దతి లేదు. 

“దది సత్యం, క అని నాకు ఎవరూ, ఎప్పుడూ, ఏది 

బోధించలేెదు. నేను చెప్పే సంగతులు కూడా [గంధాలనుంచి 

నేర్చుకున్నవి కావు. కాని నేను సత్యాన్ని తెలుసుకునేందుకు 

తీ వమైన వాంఛతో ఎదురు చూశాను. అనేక యాతనలు 

పడ్డాను. ఎంతో బాధతో కొట్టుకున్నాను. గట్టిగా వెతికాను. 

స్వేచ్చగా, సహజంగా వున్నప్పుడే సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగు 

తాము * అనేది నా స్వానుభవం, ” అన్నాడు. 

టి 9 శ 

కే /1 



అ సంద ర్భ ౦ లొ కృష్ణమూర్తి ఇచ్చిన మరొక 

ఆపనాకిసం : 

“జగదురు అవతరించార స్, ఆనందాన్ని కలగజేసా రనీ, 

జీవితంలో పరిణామం తెసారనీ, జ్ఞానాన్ని ఇనా రని, నూతన 

జీవితాన్నే పసాచిసారనీ, ఉత్సాహవరుస్తారనీ,. మోక్షాన్ని 

ఇసారనీ _ ఇన్నేళ్ళూ మీరు ఎంతొ ఎదురు చూశారు. చివరికి మీ 

కలలన్నీ కరిగిపోయాయి. నిరాశ చెందారు. ఇప్పుడైనా, ఈ 

నిరాశా నిస్పృహ అంతటితోనై నా మిమ్మల్ని మీరు అర్దం 

చేసుకోరా? మీ నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు, ఆశలు అన్నీ 

సమూలంగా నాశనమెన న తర్వాతకూడా అత్మ విచారణ చేసుకోరా? 
యా 

“మీరు పాత దేవుళ్ళకు ఒదులు, కొ త్త దేవుళ్ళ న న్యా పాతి 

మతాలకు బదులు కొత్త మతాలను క కరుత్రునా రులు: అవన్నీ 

విలువలేని సంగతులు. జీవితంలో అవి హద్దుల్ని, అడ ౨తల్ని 

ఎర్పరుసాయి. ఎటూ కదలనీయకుండా చు టూ గట్టి రాతి 

గోడలు కడతాయి. ఇప్పుడు మిరు కొ త్రరకం ఆశా వ్రత కే 

ఘనతకొసం, కొత్త తరహా ఆరాధనా విధా నంకోసం ఎదురు 

చూస్తున్నారు. అత్ కోన్న తికి ఒకరిమిద ఆదాకక్శక గా ఆధార 

పడాలని చూస్తున్నారు. ఒకరికుద ఆధారపడితే, వారు చని 

పోతే, (అది సహజ మె కదా: అతని పెర మీద మీరొక 

మతం స్టాపెస్తారు. ఆయన్ని దవడ చెపి ఆలయం కడతారు. 

అందు నిత్యకర్మ [కతువులు చెసారు. ఆయన చెప్పి గదంతా 

మి మనసుల్లో కొన్ని నియమాలుగా, నిబంధనలు గా, విథులుగా 

ఏర్పడతాయి. కొన్ని పవచనాల్ని, సూ క్తుల్ని కొత్తగా 

కల్సి నారు. అయన పేరుమీద తత్వశాస్తాల్ని సృష్టిస్తారు. 

“ఒక వ్యక్తి పేరుమిద ఏదైనా ఒక నిర్మాణం జరిగితే, 

[ప్రజలు ఆ నిర్మాణంలో ఇరుక్కు పోతారు, స్వతం [తంగా 
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ఎటూ కదలకుండా, ఏమి చూడకుండా, ఏదీ వినకుండా, ఏది 

చెయకుండా. దాంట్లోంచి వాళ్ళను బై భె టికి లాగడానికి మరొకరు 

రావాలి. ఆ ఒకరే గురువు. కాని వాళ్లు అలవాటు |పకారం 

ఆ గురువుకీ ఒక ఆలయం కడతారు, ఆయన్నీ ఆరాధిస్తారు. 

మళ్లా ఆ గుడిలోంచీ, ఆ గూడులోంచీ ఆ ఇరుకూ, అజ్ఞానం, 

సంకుచితత్వ ౦నుంచి వాళ్ళను బె టికి లాగెందుకు మరొక గురువు 

అవసరమౌతారు. ఆ గురువకీ గుడి కడతారు. ఆ విధంగా 
వాళ్ళ జీవితాలు గురువులు_గుడులు.గూ రాళ్ళు తోనే సరిపోతుంది. 

శన బాధల్ని _ కషాల్ని _ దుఃభాల్ని _ సంతోషాల్సి 
శ లు జ 

ఎవరై తె తే వివేకంతో అర్హంచేనుకుంటార్, వారు ఏ అదికారావికి 

లోబడక, ఏ గుడినీ కట్టక, హాయిగా_ఆనందంగా బతుకుతారు. 

” అనై వ్యకి పి పీరుమిద ఒక మతాన్ని, 

తాన్ని నిల బెట్టి, కొన్ని నియమాల్ని _ 

ఆచారాల్ని “'సద్దటేల్ని ఏర్పరచి దాని చుట్టూ గిరిగిసి 

దానిలోపల కూర్చుని, ఆయన నిపొ తె, దెవుణ్జి చేసి, 

దేవాలయం కట్టించి అందు నిత త్య కర కారదు జరిపినో, కన్నీ 

సూక్షల్ని స సృష్టించి అసలు సత్యాన్ని మరు సారు. 

“సత్యాన్వె షణ చేయవలచువుంటేి, మి హదుల్ని అతి 

[కమించండి. వై ఆలోచనల్ని, పనుల్ని మించి పనిచేయండి. 

ఎందుకంటే, ఆ సత్య మదో అది మీలోనే వుంది. జీవితమే 

సత్యాన్ని చేరుకునే మార్గం చూపుతుంది. అదే దై వం. అటువంటి 

జీవితాన్ని వదిలేసి ఎవరో ప్యక్తుల్ని _ గురువుల్ని - బోధకల్ని 

మధ్యవర్తుల్ని _ _(ంధాల్ని మతాల్ని _ ఆచారాల్ని _ పశ్వా సాల్ని _ 

సాం పదాయాల్ని గుడ్డిగా, పరంగా అనుసరిస్తున్నా రంటే, 

మీరు జివితంనుంచి ఒక మెట్టు కిందికి దిగి అసలు సత్యాన్ని 

మోసం చేస్తున్నా ఠన్న మాట. 
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“ము క్రి ఏక్షణావ్వైనా పొందవచ్చు. కాని, దానికోసం 

పతిక్షణం ఎంతో ఎదురు చూడాలి. దానికై వ్యక్తుల్ని అను 

సరించకండి. జీవితంలో మధ్యవర్తులంటూ లేకుండా సరాసరి 

సత్యానికే శిష్యులుగా, అనుచరులుగా, ఆరాధకులుగా వుండండి. 

సత్యం, ఆశ కల్పించదుు కాని అవగాహన కలిగిస్తుంది, 

వ్యక్తుల్ని ఆరాదించడంలో ఆ అవగాహన దూరమౌతుంది. 

ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్దికి ఆచారవ్యవహారాలు = ని త్య క ర్మ 

కలాపాలూ ఏవి అవసరం లేదు. 

“మనం వూహించనప్పుడు, ఆశించనస్సుడు, [ప్రయత్నించ 

నప్పుడు - అప్పుడు సత్యం తనంతట తాను దొంగ మాదిరిగా 

వచ్చి, జీవితంలో చొరబడుతుంది. అంటే, మనిషి సహజంగా, 

స్వెచ్చగా, నిర్భ యంగా వున్నప్పుడు. అందుకే నేను మిమ్మల్ని 

స్వేచ్చవై.పు నడవమని మీ చుట్టూవున్న హద్దుల్ని కూలదోయ 

మని, స్వతంతంగా |బతకమనీ చెపుతాను. ఆ విధమైన 

స్వేచ్చాజీవన మొక్కటే, శాశ్వత సుభాన్ని, సంతోషాన్నీ, 

ఆనందాన్నీ, శాంతినీ ఇస్తుంది. 

“సత్యాన్నో - స్వేచ్చ నో - ఆత్మనో _ ఈశ్వరుణ్ణో 

మీరు ఏదై శే కోరుతున్నా రో దాన్ని _ మీకు, మీరే సాను 

భవంతో తెలుసుకోండి. నూ అల్లాగే తెలుసుకున్నాను, 

నేనిప్పుడు చేయగలిగింది మీకు ఆ మార్గం చూపగలను. ఇష్ట 

మైతే మీరూ ఆ మార్గాన నడవండి. ఎవరైతే స్వెచ్చగా 

వుంటారో వారే గురువులు కాగలరు. (పతి ఒక్కరిలో ఆ స్వేచ్చా 

పధం నిగూఢంగా వుంది. ఆ స్వేచ్చే, జీవితం. “స్వచ్చ” 

అనేది ఒక మహాజ్వాల, మీరు స్వేచ్చ పొందారంటే, మీరూ 
ఒక జ్వాల అవుతారు, 
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“అటువంటి స్వేచ్చకొసం నిత్యజీవితంలో (పత్యేకించె 

ప్ర విధమెన కర్మ లూ ఆను ఏష్టెంచనవసరంలెదు. స్వెచ్చవో సం 

చారాలు _ మర్యాదలు _ “సంస్కారాలు - సాం|పడాయాలు 

పాటించనవసరంలేద. వాటన్ని ంటినీ విడవండి. 

“మీరు నన్ను ఒక అదికారిగా తీసుకోకండి. నేను 

ఆచారకర్శల్ని గాని, సాం [పదాయాల్ని గాని, పద్దతుల్ని గాని 

ఆష్షపిస్తున్నాననిగాని, అంగీకరిస్తున్నాననిగాని అనుకోకండి. 

నేను వాటిని అగ్షేపించను, అంగికరించను. మీకు ఇష్టమైతే 

వాటిని షాటించండి. లేదా, వాటిని వదిలెయ్యండి. అంగీక 

రించడానికీ, వదిలెయ్యడానికి |పతిదానికీ మీలో తగినంత 

కారణం వుండాలి. అసలు కష్టం, వాటికి లొంగి_అణగి వుండటం 

లోనూ, భయవడటం లోనూ వుంది. మీకు వాటి సంగతులు 

పట్టాయి నాకు సత్యం కావాలి. నాకు తెలిసిన సత్యం అంన 

రికీ అర్దమై, అనుభవంలోకి రావాలనుకుంటాను. కనుక నేను 

చెప్పేది ఐని, నన్ను అర్దం చేసుకోండి. కాని, నన్ను అనుస 

రించకండి. మీరు ఎప్పుడూ కీ రికోసం దాహపడకండి. నేను మీ 

మెప్పుల్ని, న్స్ అనుసరణల్ని కోరడంలేదు. అసలు నేను 

ఎవరినై తేనేం? నేనెవరో మీరు ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేరు. 

కాబట్టి ముందు మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. అదే 

ఆత్మ విచారణ. అదే స్వేచ్చా పధం. తన వాంచలకూ, కర్మ 

లకూ ఫరితాడకూ తానే బాధ్యుడనని గు ర్తించిననాడు (పతి 

ఒక్కడూ నిర్భయంగా వుంటాడు. నిరంతరం తాను అన్వేషించి 

ఆ పరమ సత్యం తనలోనే వుందని అనుభవ పూర్వంగా తెలుసు 

కుంటాడు. అదే ఎరుక. 

క కాబట్టి నేను చెసే పది (్రోద్దగా విస, నన్ను అరం చేసు 

కోండి, చిత్రకారుడు తన నూనసిళనందం కొసం, ఆత్మ 
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జాన్నత్యం కోసం, హృదయ. విశాలత త్వం కోసం చి తాల్నీ 

చి్మతించునట్లు; నెన్ విషయాల్ని మాట్లాడుతున్నాను. అంతే! 

మీనుంచి నేనేమీ ఆశించడం లేదు. నాకు సుఖాపేకొ లేదు. 

అవన్నీ కావాలనుకుంటే, నేను ఆ చలిదేశాలో ఎందుకు స్టిరనివాన 

ముంటాను ? బు ద్రిలేని ఈ పవస్యాసాల్ని ఎందుకు ఇసాను [1 

నన్ను అర్హ చేసుకున్న వారు ఓ ఐదుగురు వుంటి చాలు. వాళ్ళు 

నను విని, సజీవంగా వుంటి చాలు. దురభిమానాలు దుర్గంధాల్లో 

మగేవాళ్ళూ, ఎప్పుడూ సూతనత్వాన్ని ఆకాంక్షించనివాళ్ళూ 

ఎన్ని వేలమంది వుంటె మాతం ఏం [ప్రయోజనం ? నేను 

కదినంగా మా ట్తా డితే నాకు దయ లేదనుకోకండి. నెను 

నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడతాను. ఆపరేషన్ అవసర మైతే, రోగి 

బాధపడతాడని డాక్టర్ ఉపేక్ష చేస్తాడా? నెను సూటిగా మాట్లాడి తే 

“నిర్ణయా అని అనుకోకండి. మిమ్మళ్ని నిరుత్సాహ పరచాలని 

నేను కఠినంగా మాట్లాడటం లేదు. నేను ఇవన్నీ ఎరుకలో వుండే 

మాట్లాడుతున్నాను. కనుక నేను చెప్పేది విని, నన్ను అర్దం 

చేసుకోండి. బైట ఎటువంటి అధికారం కోసం 

ఎదురు చూడకండి. 

“ ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు. అన్నింటినీ 

దూరంగా నెట్టిసి, మీలోకి మీరు చూసుకోండి. ఆ విధంగా 

తమలోకి తాము చూసుకునేవారు లొకంలో 

వుంటారు, 

“రుడు నన్నాక ఆ [శమం పెట్టమంటున్నారు. ఎందుకు? 

అందు మీరు చేరడానికి. అవునా ? ఒకరు ఆ|శమం స్తాపి సే 

ఏ |శమాలేకుండా మీరు అందులో చేరాలనేకాని, మీకు మీరు 

ఒక ఆ|శమాన్నో, సంఘాన్నో, నంస్థనో ఎందుకు స్థాపించ 
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కూడదు ? అదేదో మీరు మాతం చేయరు. మీకోసం ఇతరుల్ని 

చేయమంటారు. మీ ఆశయాన్నో, అవీష్టాన్నో, భావాన్నో 
(అ) 

ఎవరో ఒకరు మీ కోసం చేసిపె పెట్టాలి. అవునా? 

“ఎవరో ఒకరు ఆ శమం స్పా స్తాపి సే , మీరు అందు చేరతారే 

కాని, మీకు మీరుగా ఏది చేయరు. ఎందుకంటే, మీమీద మీకు 

నమ్ము కంఠేదు. మ మీద మీకు ఎందుకు నమ్మకం లేదంటే, 

మీకు దేని గురించి నిజంగా, (శ్రద్దగా పరిశోధన చేయలేదన్న 

మాట. (పతి దాన్నీ పరిశీలించి, పరీక్షించి, పరిశోదించి, 

తర్కించి, (పశ్నించినప్పుడె మీపై ముక్త విశ్వాసం ఏర్పడు 

తుంది. అటువంటి విశ్వాసాన్ని గురువ్హ (గంధం, ఎవరూ, 

ఏదీ ఇవ్వలేదు. దాన్ని ఎవరికి వారు పరిశోధనద్వారా తెలుసు 
యన గ్ 

be = వాలి, 

“ల సొధనామార్గంలో మనసు అతి చురుకుగా, బహు 

మృదువుగా వుండటం వలన, అది అటూ, ఇటూ, అతి తేలికగా 

సఃలున్తగా వంగుతూ, వూగుతూ, మళ్ళా అతివేగంగా ముందుకు 

సాగుతూ వుంటుంది. ఆ మనసు |పతిదాన్ని తనదిగా, శ్రద్దగా, 

గా తీసుకుని, దానిగురించి బహుముఖంగా యోచించి, 

చెసుకుంటుంది. ఆ అవగాహనా ఫలితమే, ఆ|శమం,. 

“క ఆ |శమాన్ని స్థాపించడంకన్నా, తనను తాను 

తెలుసుకోవడం ముఖం, ఆ |శమాల్లో చేరితే వాటి కమ 

శిక్షణలో_ నిబంధనల్లో _ నియమాల్లో _ శాసనాల చిక్కుల్లో పడి 

పొతారు. అటుపంటి బంధాల్ని ఎందుకు కోరుకుంటారంటే. 

తమపై తమకు నమ్మ కంలేక. తమను తాము తెలుసుకోక, 

తాము ఎట్లా నడవాలో, ఎటు నడవాలో తెలియక, తికమక 

పడుతూ, తమను నడిపించేందుకై గురువుల్ని _ గంధాల్ని - 
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ఆ |శమాల్ని వెతుక్కుంటారు. కాని, ఎక్కడ ఎట్లావున్నా, 

సత్యాన్వేషణ మాతం మానకూడదు. దానికై సమస్తాన్ని 
పరిశోధించాలి. దానికి సంఘాలతో, ఆ |శమాలతో పనిలేదు. 

సత్యం సర్వవ్యాపి గనుక, మన సంబంధమంతా ఆ పరమ 

సత్యంతోనే వుండాలి. సత్యాన్వే షణలో అ |శమమే (ప్రధాన మైన 

దై తె, మనం మనల్ని పోగొట్టుకున్న వారమౌతాము, 

కల శమాల్లో బోధకులు, ముఖ్యులే, అన్వేషకులు 

అముఖ్యులౌతారు. తాము ఏరి, కోరి తీసుకున్న గురువును, 

తమపై అధికారిగా చేనుకుంటారు. ఆ|శమంలోవుండి, గురువు 

చెట్టూ చేరి ఆయనకు సర్వాధికారాలూ అంటగడతారు. ఓ 

అదికారం కింద ఆ|శమంలో చేరితే, జీవితాన్ని నాశనం 

“ఆ|శమాల్లోంచి బైటికి వచ్చిన వారిని చూడండి - 

ఎంత మందకొడిగా, మొద్దుల్లాగ, బుద్దిహీనుల్లాగ పాలిపోయి, 

అలసిపోయినట్లు వుంటారో ; అన్వెషణలో తృ పెన్, మోకొన్నీ, 

సంతోషాన్నీ వెదికారా, సత్యం దూరమౌతుంది. కాబట్టి మీ 
సంబంధమంతా ఎప్పుడూ, ఎవరితోనూ, దేనితోనూ కాక్క కేవలం 

మీతోనే వుండాలి. ఎందుకంటే, సత్యం ఎప్పుడూ మీలోనే, మీతోనే 

వుంది. కనుక మీరు మీ యొడల గౌరవంగా, మర్యాదగా, నీతిగా, 

నిజాయితీగా, ధర్మంగా మసలు! కోండి, అంటే సతిక్షణం 

సమసాన్ని పరిశోధించాలి. ఆ డరకోదనలో ఏం జరుగు 

తుందోనని చూడకూడదు. [పతిఫలా పేక్ష లేకుండా నిరంతరం 

పరిశో ధించాలి. 

ళ్ ర్త నిష్కామకర్మ, జీవితంలొ అందమైన సంగతి. 

మనం ఏం చెయ్యాలో ఎవరూ మనకు చెస్ప నవసరంలేదు. 
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అదీ మనం ఎక్కడ వున్నా, మనం, మనంగానే వుండాలి. మనం 

కురోవిధంగా వుండకూడదు. “మనం, మనంగా వుండాలి” అని 

ప్రయత్న పూర్వకంగా, బలవంతంగా వుండటంకాదు. మనం 

ఇంకొకరిగా, ఇం కోవిధంగా, ఇంకా ఏదోగా వుండాలని ఎప్పుడూ 

ఆశపడకూడదు. అంటే, మనం ఎప్పుడూ మనంగా, సహజంగా 

వుండాలి. తీ|వమైన పట్టుదలతో, |శద్దగా పరిశీలి సై, దేనికైనా 

సరె_ఆ సత్యమేదో మనదగ్గరే, మనలోనే వుందని |గహిస్హాం. 

అడే ఎరుక. ఆ ఎరుకే బ్రహ్మా నందం. 

“కనను తాను తప్ప ఏసంస్లా, ఏ సంఘం, ఎ ఆరాధనా 

విధానం, ఏ నిర్మాణం మనిషిని స్వెచ్చపరచ లేవు. ఈశ్వర 
రాజ్యంలో (ప వేశించడానికి కొందరి వద్ది తాళం చెవులు వున్నా 

యనుకోకండి. ఆ తాళం చెవి ఏ ఒక్కరిదీ కాదు. .- అది అందరి 

వద్దా వంది. అదే, ఆత్మ. అదే నేను _ అహం. సత్యం _ శివం _ 

సుందరం, అదే శాంతి. ఆనందం-మోక్షం. అది అన్ని కాలాల్లో, 

అంతటా అందరిలో ఒకే విధంగా, ఒకటిగా వుంది. అది ఎప్పుడూ 

ఏ స్టరిం చేటట్లూ, పవి|త్రమయే ట్లు, చూసుకోవాలి. దాన్ని 

సన్మార్గంలో, సక్రమంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో వుంది, 

ఈశ్వర రాజ్యం. అంటే, సమ స్తం మనలోనే వు 

“ అటువంటి ఈశ్వర రాజ్యాన్ని అర్షంచనుకుని, తెలుసు 

కుని, అనుభవించి, నిజంగా ఆ మార్గాన్నే నడవదలచుకున్న 

నాళ్ళు, ఎప్పుడూ కలిసేనడుసారు, దాని (ప్రకాశ పీక ఐత లో. 

చివరికి వాళ్ళే మహాజ్వాలలౌతారు. అటువంటి వారినే నేను 

కోరేది. నేను చెప్పెది శ్రద్దగా విని, నన్ను అర్ధం చేసుకున్న 

వారు ఒక్కరైనా చాలు. ఆ మార్షాన నడిచే వారిలో పేమ - 
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దయ- స్నహం-సహనం-సహకారం స్దరంగా, శాశ్వతంగా నిలిచి 

డ 9 వొతాయి. ఆ సతి అన్ని అందాల కన్నా, అన్ని త్యాగాల 

కన్నా గొప్ప సంగతి. 

“నా విషయమై కొంపరు బాదపడ్డారు. కొందరు నన్ను 

వ్యతిరేకించారు. ఎవరేవ నుకున్నా, నేను నా లక్యాన్ని చెరు 

కున్నాను; ఎన్న యాతనలు, బాధలు, దుఃఖాలు, కష్టాలు 

అనుభవించి. మీ యందు నా (సమ తగ్గిందనిగాని, నేను 

మిమ్మల్ని ఉపేక్ష చేస్తున్నానని కాని ఎన్నడూ అనుకోకండి, 

నా హృదయనుంతటితో మిమ్మ ౦దర్నీ మరింత సన్నిహితంగా 

[పేమిసొను. అసలు నేనెవరినీ ఒదులుకోను. కాని, చాలా 

మంది నన్నే ఒదిలేసారు. 

"జగద్గురు విషయమై చర్చి ంచడంగాని, “కృష్ణమూ రీ” 

అనే వ్యకి ఆపిర్భ ౫ వించడంలోని ఆంతర్యాన్ని గాని, అతను 

గొప్పవాడని వర్ణించి చెప్పడంగాని నా అభిమతం కాదు. మీ 

దుఃభాల్ని కష్టాల్ని యా బాధల్ని _ అర్హ్షంలేని నిరంకుశత్వాల్ని _ 

సంకుచిక మైన హద్దుల్ని కడిగేసువ నేందుకు కావలసినంత నీటిని 

అందివ్వడమే నా పని. దానితో మీరు శు|భంగా స్వేచ్చగా 

వుండగలరు. 

“నేను మీరు అనుకునే దేవుణ్ణి లేదనడంలేదు. నేనెప్పుడూ 

దేవుడు లేదనడంలేదు. కాని, వేనుమా [తం మీరనుకునే దై వాంశ 

సంభూతుడను కాను. కాని, సహజంగా విచ్చు కున్న పుష్పాన్ని,” 

అన్నాడు కృషమూ రి. 
ణి = 
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తప్పుకున్నాడు. అతని మాతల దోరణి, తత్వం సమాజ సభ్యు 

అకు, సంస్ద సభ్యులకు చాలా బాద కలిగించింది. వాళ్ళ ఆశలు 

అడియాశలయా్యాయి. అందరూ నిరుత్సాహ పడ్డారు. కొంద 

రికి కృష్ణమూర్తి పై కోపంవచ్చి6ది. కొందరు అతన్ని వదిలే 

శారు. కొందరు వ్యతిరేకించాడు. అనీబిసెంట్ వంటి మేధావులు 

చెప్పేది సిజమో, లేక తనకు తానుగా కృష్ణమూర్థి గట్టిగా నొక్కి 

చెప్పేది నిజమో తెలియక కొందరు అయోమయస్టితిలో పడ్డారు. 

మరికొందరు కృష్ణమూర్తిని చూసి, నిని, వదలలేక ఆకర్షణలో 

పడి అసలుసంగతి ఏనాటికి నా అతనినుంచే విని, తెలు సుకోవా 

లనే గట్టి పట్టుదలతో వున్నారు. కాని, అనీబిసెంట్ మాతం 

పట్టువదల తేదు. ఆమె కొంతమంది పెదల్ని, (ప్రముఖుల్ని, 

ర్ క 

మ్ ధావుల్ని పాదేయపూర్యకంగా అడిగింది, “కృష్ణమూ రిని 

చివదినర కు _్రద్దగా విని అనుసరించండి,” అని. కాని, ఆమె 

కూడా ఆంతర కంలో కలవరపడింది- తాను కనిన కలలు, పెంచు 

(On ఎన్న ఆశలు, ఏ టక ఎన్న ఆశయాలు, నిలుపుకున్న నిశ్వాసాలు 

అన్నీ చెల్లాచె దురై హో యినట్లూ, తాను నిర్మించిన సురక్షిత మైన 

రాలిగోడల భవనంలొంచి కృష్ణమూర్తి బై టికి వెళ్ళి పోయినటూ 
యో aa) 

FN 

జాధవడిండి, 

కృష్ణమూర్తి రి తన ఆలోచనల్ని, తె తాను చెబుతున్న సంగ 

తుల్ని ఎప్పటికప్పుడు లెడ్వీటర్ కి తెలియపరిచేవాడు. ఆయన 

వాటిని ఆమోదిసో “నువ్వు ఇప్పుడు పూర్ణమానవుడవు న్కు 

జరగవలసిన సినవన్నీ జరిగాయి,” అని, [ప్రపంచాన్ని ఉద్దరించేం 

దుకు త్వరలో జ జగదురువు అవతరించబోతున్నా రన్న సిద 
గే ద 

పురుషుల మూట, నిశ్చ యంగా, కృష్ణమూ రిని ఉద్దిశించినదే” 

అనె నిశ్చయానికి కూడా వచ్చా డు. 

181 



స్వర్షోత్స వాల ముగింపు సమావేశంలో, * కృష్ణమూ రి 

నిశ్చయంగా రాబోయే జగద్గురువు. మహాత్మా మై తేయుని 

అవతరణకు అనువైన దేహం కలవాడు. మనము దినికోస మే 

ఇన్నాళ్ళూ ఎదురు చూశాము, దీనిపై వ్యతి రేక భావాలు 

వుండటం సహజం,” అన్నది, అనిబిసెంట్. ఆ తర్వాత 

థియసాఫికల్ ప|తికలో “ డిశంబరు ఇరవై ఎనిమిదవ తద్న 

అడయార్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ ఆవరణలో మరి చెట్లు కింద 

కృష్ణమూర్తి మాట్లాడింది అద్భుతంగా వుంది. జగద్గురు వె 

మాట్లాడుతున్నట్లుంది. మన నిరిక్షణకాలం గడచిపోయింది. 

దిగంతాల పెన ఉదయ తార వకాశిసొంది, ” అని రాసింది 

అనీబిసెంట్. 

లెడ్బీటర్ సిడ్నీ నుంచి రాస * 1911లో, 1929 డిశంబరు 

వ్రరవె ఎనిమిదవ తేదిన _ రెండు సార్లు కృష్ణమూ ర్ట ద్వారా 

మహాత్మా మై|కేయ మల్లాడార నిపించింది. ఇకనుంచి మై తేయ 

కృ ష్ష వమదూర్చి దేహా న్ని ఉవయో గించుకుంటార నిపిప్రొంది, క 

అన్నారు. 

1926 జనవరి నెలాఖరు నాటికి అడయార్లో దివ్యజ్ఞాన 

సనూజ స్వర్ణోత్సవాలు పూర్తిగా ముగిశాయి. కొందరు లెడ్ 

వీటర్ తో కలిసి సిడ్నీ వెళ్ళారు. లేడీ ఎమిలీతో కొందరు యూరప్ 
వెళ్ళారు. కృష్ణమూర్తి బెనారస్ వెళ్లాడు. మొత్తంమీద స్వర్లో 

తృవాలకు హాజరై న వారిలో కొందరు కృష్ణమూర్థి విషయమై 

ముభావంగా వుండిపోయారు. మరి కొందరు అయిష్టత చూపారు. 

చివరికి “ఎవరికి వారే, యమునా తీరే! అన్నట్లు వెళ్లి పోయారు. 

కృష్ణమూ రికి ఎప్పుడూ, దెనిమిడా అనుమానమంటూ 

లేదు. కాని, ఊటీనుంచి కెడ్బీటర్కి వాస్తూ “ఈ 
= 
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అపోస్టల్భొ వ్యవహార 6, నారి దీక్షలు నాకు అసహ్యంగా 

వున్నాయి. వాటిల్లో నాకు నమ్మకం లేదు. వాటి గురించి ఎవరు 

మాత్రం గొ వ పడటం మూర్గ మనుకుంటాను. ఇదంతా జార్జి 

[ప్రబావమనిపిసోంది. వెడ్డివుడ్ ద్క్షౌ పదానాలు జోరుగా 

సాగిస్తున్నారుట. “దీక్ష” ఒక జొక్గా తయారైంది,” 

ఆన్నాడు, 

UU. 

ఒకసారి కృష్ణమూర్తి మాటల్లో మి|తులతో, “నా పాతకల 

పూర్తిగా కరిగి, ఊడ్నుకుపోయింది, కొత్త కల ఆరంభమైంది. 

అంతా శ్యభంగా, స్పష్టంగా, స్వచ్చంగా వుంది. డిశంబరు 

ఇరవై ఎనిమిదినుంచి నేసూ స్వేచ్చగా వున్నాను. సహజంగా 

పు న్నాను, *” అనా ఎడు. 

అ తర్వాత దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి. 

కృషమూ రిలో మార్చు వచ్చిన తర్వాత ఆయన్నుంచి 
ణి — 

వెలువడిన (పతి మాటా స్పషంగా, అర్హయు కంగా, స్వేచ్చగా, 
లట ధి లం 

గంభీరంగా ఊహాతీత౦గా, నిశ్చ యంగా, నిర్భయంగా, 

అద్భు కంగా వండటం వల్ల శోతలు విన్మయం చెందారు. ఆ 

మాటలు వాస్తవంగా, వివేకవంతంగా వుండి, శ్రోతల హృద 

యాల్ని సూటిగా తాకడంవల్ల (ప్రతివారూ మరింత ఆసక్తితో, 

ఆశ్చర్యంతో కృష్టా జీని శదగా విననారంభించారు. 
(a 0 

చాలామంది పాతమి తులు కృష్ణమూర్తి ని వదిలేశారు. 

కొందరు అతన్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు. కాని, ఎంతో 

మంది, వివిధ దేశాల వారు అధిక సంఖ్యలో అతన్ని అనుసరిం 

చారు. అతని ఉనికిలో శాంతిని పొందారు. 
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జివితంలో పతి ఒక్కరూ తము చదువుల_ సంసా రాల 

సాం పదాయాల._ పరిస్టితుల_ (పబావాల ఫలితాలకు అనుగుణంగా 

తమకు ఏమా[తం తెలియని సత్యాన్నో_అత్మనో _ ఈశ్వరుణ్లో 

ఏదో విధంగా తెలుసుకోవాలని పయత్ని సారు. దాన్ని దృష్టిలో 

పెట్టుకుని, ఓీమార్గం ఏర్పరచుకుని ఆ లక్ష్యంవేవు పురోగమిసారు. 

ఆ విధంగా ఆశా, ప్రయత్నాలతో వురోగమించేముందు 

ఎవరికి వారు తమను తాము లోపలా_బై టా వివేకంతో, హెతు 

వాదంతో తర్కించుకోవాలి, విమర్శి ౦చుకోవాలి. అదె ఆ సాధనా 

మార్గంలో ముఖ్యమైన సంగతి, జీవితంలో మనం చేయనలసిన 

పని ఏమిటి? అసలు జీవితో దేశ కం ఏమిటి ? ఇన్నాళ్ళూ 

మనం ఏం చేశాం? మన యెడల మనం ఎట్లా పప 
ఈ జీవితానికే అర్షం ఏమిటి? ఒక వేళ మనం కోరే ఆఆత్మనో, 

సత్యాన్నో, ఈశ్వరుల్ణో మనం దర్శి పై, దాన్ని మనం మరొక 
రికి చూపగలమా? దానిగురించి ఇతరులకు వివరించి చెప్ప 

గలమా? వాళ్ళూ ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకునేందుకు వునం 
సహాయపడగలమా ? మనకు కలిగిన అనుభవంతో ఇతరులను 

దుఃఖంనుంచి, బాధలనుంచి, కష్టాలనుంచి తప్పించి, ఆనందాన్ని 

ఇవ్వగలమా? వాళ్ళను పరమోన్న తమైన స్టితికి తీసుకు 
పోగలమా?*" అని ఎవరికి వారు [పశ్ని ౦చుకొవాలి. 

“ఆ [(పశ్నలన్నింటికే సమాధానాలు కావాలంటే, మీరు 
నాదగ్గరకు రండి,” అంటూ కృష్ణమూ రి ఎన్నో ఉపన్య్యాసా 
లిచ్చా డు-ము ఖ్యం స్టార్ సభ్యులకు; 

6 కాల అద అటి క అహం నా అట నౌ శ్ శత నివాస స్టలమైన పూలతోట ఆ [ప్రశ్న 

లన్నింటికే సమాధానం ఇసుంది,. ఆ సమాధానాలను బటి అక 
(an) 

అసలు మీడేమిటో, షీ రెట్లా జీవిస్తున్నారో, మి.క్తే అర్థమౌతుంది. 
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నేను ఈ విశాల విశ్వంలొ కీ పెద్ద గెట్ తెరిచాను. బహుశా మీరు 

వి చిన్న కిటికిలోంచి అనంత ఆకాశంలోని ఏ చిన్న భాగాన్ని 

మా(తమే చూస్తూ వుండవచ్చు. నేను విశ్వ సౌందర్యాన్ని 

విశాలంగా చూడ్రంవల్లి అది నాకు మరింత స్పష్టంగా రనుపి 

స్తోంది. అందుచేత మిమ్మల్ని నా దగ్గరకు రమ్మని, ఆ సౌంద 

రాన్ని దర్శించమనీ, ఆఅఆనందించమన్ నాహృదయ వుంతటితొ 

ఆహ్వానిస్తున్నాను. 

“మీరు మీ చిన్న కిటికీ వదిలేసి, పెద్ద గేటుల్లోంచి అనంత 

ఆకాశాన్ని చూడమంటున్నాను. అలా చూసే ముందు మీలో 

ఎటువంటి దురభిమానాలు, (పత్యెకాభి (బాయాలు, ముందుగా 

ఏర్పరచుకున్న నిర్ణయాలు ఏమా తం వుండకుండా చూసుకోండి, 

నేనూ మీ మాదీరిగానే చూస్తాను, వింటాను, అర్హంచేసుకుంటాను, 

అనుభవిసాను. నేను నిజంగా ఏది అనుభవిస్తున్నా నో, ఏది 

వాంఛిస్తున్నానో దాని గురించే మాట్లాడతాను, అందుచేత 

మ గుడ్డిగా, అనాలోచితంగా అనుసరించవద్దంటున్నా ను. 

రు చెప్పింది “విన్న తర్వాత, మి. సంగతి మీరె నిర్ణయించు 

. 

“మనలో (పేమ వున్ననాడు, అది జీవితంలో ఎటై నా 

మళ్ళు తుంది. ఆనాడు మనం విశ్వాన్నంతనీ | ప్రేమించ 

గలుగుతాము. మనలో నిజంగా పేమ వుంటి, మన చుట్టూ 

ఎటువంటివాళ్లు ఎంతమందివున్నా, మనని ఏదీ అంటదు. వీచే 

గాలివల్ల నిర్మల తటాకంలొ ర్చి నీరు కదిలి, చెదిరి, అలలు రెగ 

వచ్చు. అదంతా నీటి ఉపరితలాన మా|తమే ! కాని తటాకం 

లోపల స్టిరత్వం, దృఢత్వం, శాంతం, నిశ్చ లత్వం వుండనే 

వుంటాయి. ఆలాగే మన చుట్టూ ఎన్ని వున్నా ఎందరువన్నా 

వాళ్లు మనల్ని ద్వేషించినా, _పేమించినా మనల్ని కలవర 
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పరచవు. కాని, ఇతరులు వాధపడుతోవుంటి, చూసి భరించ 

లేము. వారికి ఏదోవిధంగా సహాయపడాలని చూస్తాము. అందుకే 

నెను మిమ్మల్ని నాపూలతోటకు రమ్మని, దాని అందాన్ని చూసి, 

ఆనందించమనీ పడుకుంటున్నాను. రండి. వచ్చి, దాని గురించి 

బాగా యోచన చేయండి. కానీ, నాతో, మాతం అనకండి, 

“నువ్వు [ప్రత్యకమైన వాడివి. నువ్వు పర్వత శిఖరాన వున్న 

యోగిబ్కి”” అని. 

“కురు నన్ను ఆవిధంగా పొగిడి, నా సత్యాన్ని మి 

మాటలతో కప్పాలని చూడకండి. నేను మీ నమ్మ కాలను, 

కూలతొయా్యలనుకోవడంలేదు. మ్రు సరైనవి కావనుకున్న 

వాటిని, నేను చేయమనను. కాని, “మిలో ఎవరై నా నిజంగా 

సుఖంగా _ సంతోషంగా _ హాయిగా _ అనందంగా వున్నారా? 

శాశ్య్వతమైన_దివన్యమైన ఆ పరమసత్యాన్ని మీలో ఎవరైనా 

దర్శించారా ? అమరత్వం, అక్షయం అంటే, ఏమిటో మికు 

తెలుసా?” అని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను. ఎందుకంటే, 

దానివల అసలు మీరేమిటో నిర్ణయింప బడతారు. 

“ఏ పేరూ దేనికి పెట్టకండి, దేనితోనూ సత్యాన్ని 

కప్పాలని చూడకండి. నీది నాశతం కాదు. అన్నీ అశాశ్వతం. 

సత్యం ఒక్కటె, శాశ్వతం. మైరు కల్పించే వాటికీ మీరు 

కప్పే వాటికి బలం లేదు. అవి నిజమెన శ కిని, ఆనందాని 
a _ ల 

ఇవ్వవు. 

““వా స్రవం- శాశ్వ తం_ సత్యం” అయిన ఆ నాపూలతోటకు 

రావడానికి మీరెందుకు సంవెహిస్తున్నారు.” అని నేను 

మిమ్మల్ని (పేమతో అడుగుతానేకాని, నన్ను అనుసరించ 

మనను, స్టార సంస్థ నభ్యులైన మిరు నన్ను మి నమ్మ కాల్ని 
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అనుసరించేటట్లూ, మ్ పద్దతుల పై నేను నడిచేటటూ నన్ను 

మార్చాలనుకున్నారు, అవునా! మీరు మీ ని ర య మే 

సరై నది అనుకుంటున్నారు. మీరు మీ మారాన్ని మాతం 

వదలరు. కాని నన్ను మీ తోవన నడవమంటున్నారు. క్స్ 

భావాలతో, స్వ భావాలతో నన్ను ఏకిభవించమంటున్నారు. 

కాని, మీకు ఇప్పుడు సమయం వచ్చిందడి-ఏదారిని నడవాలో 

మీరే నిర్ణయించుక్ వడానికి. నేను దేనికీ చెందినవాడను కాను. 

అందరివాడను. నిజంగా |పేమించేవారికీ, బాధలుపడేవారికి_ 

అందరికీ సంబందించిన వాడిని. 

“ర్స్ క్ర నడవాలనిపి సై, నా వెంటరండి. మీకు అర్హం 

చేసుకోవాలనిపి స్టే, నామనసుతో యోచించండి. మీకు అను 

భవం కావాలంటే, నా హృదయంతో దర్శించండి. ఎందుకంటే, 

నేను నిజంగా మిమ్మల్ని పేమిస్తున్నాను. మీరూ |పేమిం 

చండి అంటున్నాను. నెను ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. 

మీరూ ఆవరమానందాన్ని అనుబవించాలనుకుంటాను. అలాగే 

మీరూ అన్నింటినీ హృదయ మంతటితో స్వీ కరించమంటున్నా ను. 

అదే నిజజీవితం. అదే సత్యం. జీవితంలో అదొక్కటే 

అన్నింటికన్నా ఘనంగా పొందదగింది. 

“నేను చిన్నప్పటినుంచి (పతిదానికే ఎదురుతిరిగేవాణ్లి. 
అంటి, ఇతరుల  అదికారంమీదా, వాళ్ళ ఉపదెశాలమీజా 

విముఖత చూ పెవాళ్ళీ. కాని, ఏంచేెసినా తృ పై కలగలేదు. 

నేను కోరిన శాంతి లభించలేదు. 

“జీవితంలో నేను చదివి_విని_చూసి_ తెలుసుకున్న కొన్ని 

సంగతుల్ని, విషయాల్ని, పద్దతుల్ని అనుసరించాను; అనుష్టం 

చాను, (శద్దగా పరిశీలించాను, కొన్నింటిని ఆచరించాను; మరి 
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కొన్నింటిని అదరించి పొటించాను. అయినా నాకు తృ్ప్రకలగ 

ఆనందనూ లభించలేడు. కాని, వాటికి అక్తంగా 

ఏదో వుందనిపించింది. దాన్ని తెలునుకోవా౭నుకున్నాను, 

దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎవరిమీదా, దేనిమీదా ఆదారపడకూడ 

దని గటి నిశ్చ యం చేసుకున్నాను. నేనెన్నడూ ఇతరుల 
శి! గ ల ం 

భావాల్ని వ్యకిరెకించలేదు కాని, అధికారాన్నీ, జీవిత పద్దకినీ 

అంగీకరించలేదు. నాకు నేనే ఆ పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలను 

కున్నాను. ఒకరి అధికారం కీందగాని, ఒకరిని అనుసరించి 

గాని, ఒకదాన్ని ఆచరించిగాని, ఓ | గంధాన్ని చదివిగాని, ఓ 

సాం పదాయాన్ని పాటించిగాని, ఏ మతాన్ని అనుపించిగాని, 
ల ల్ు 

దెన్ని ఆధారంగా తీసుకునిగాని నేను సతా న్యషణ చె 

కోలేదు. అన్ని వతాల, అన్నీ నిమ్ము కాల, ఇఒదాంతా 
46 

లతో అసంతృ పుడనయా ను. వాటి వెనుకనున్న సత్యాస్ని 
a 2) 

ద్య (పపంచాన్ని పూ ర్డిగా విన్మ రించిగవానికి నిజమెన 

సంతుష్టి వుంటుందనీ, అతడు జీవితాన్ని ఆనందంగా అను 

భవించగలడనీ నేను మొదట తెలుసుకున్నాను, ఆ సిర నిశ 

యంతో మూసిన తలువు£న్ని6టినీ తట్టాను _ తెరచుకోవ.నీ 
టే క ) 

ఆనందాన్ని ఇవ్వమని. వాన మొకసారి ఆ పరమ సత్యాన్ని 

తెలుసుకుంటే, జీవితంలొ ఇంక చెన్ని వారువ ము. దేనికీ భయ 

పడము. ఏ|పయత్నమూ చేయము. అసలు దేనికీ ఆశపడము, 

“నా లక్ష్యం దూరాన మిణుకు మిణుకు మంటూ కనిపించ 

డం వల్ల, దాన్ని ఆధారంగా వీసుకని అబేక ఊబులోంచి, 

వంచించడం కోసం తవ్వ మూసిన గోతుల్తొంచి, కష్టాల్లొంచి, 

దుఃఖాల్లోంచి నడిచాను. దారి పొడవునా బాధలు పడ్డాను, 

ఏమైనా దాన్ని సహజ౦గా పొందాలనుకున్నాను. నన్ను 
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బంధించే వాటినుంచి వము కైశై గట్టిగా పెనుగులాడాను. 

సత్యాన్ని తెలుసుకోవడమే జీవితలక్ష కంగా పెట్టుకుని కొన్నా ళ్ళ 

కరిన సాధనలు చేశాను, బె టనుంచి ఎప్పుడూ, ఎటువంటి 

సహాయమూ కోర లేదు. మధ్యలో నా సాధన ఆగలేదు. నా 
కోర్కెలు ఆశలు, సంవత్స రాల తరబడి నేను పడ్డ బాధలు; 
యాతనలు అనే రాతి గోడలు; ఇంకా అనేక అడ్డంకులు, అఇభ్యం 
తరాలు పూ ర్రిగా కూలి నేలమట్టం అయే వరకు పట్టువిడవలేదు. 

“ చివరికి సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను. నేను ఆయనలో 

ఐక్యమయా్యను. ఇప్పుడు నామనసు నిర్మలంగా, హృదయం 

శాంతంగా వున్నాయి. మీరు కూడా ఆ సత్యాన్ని తెలుసు 

కోవాలని నా ఉదేశ్యం. మీకు మీరే ఆ మార్గాన నడవాలని నా 
అభిలాష. అదిమి స్వానుభవం కావాలని నా కోరె, ఇప్పుడు 

మీకు ఆనా మార్గం చూపుతానంటున్నాను. అంతే! వందు 
కంటే, మీరు బాధల్లో, దుఃఖాల్లో, కష్టాలో, సందేహాల్లో, తికమకల్లో 
వున్నారు, నేనిప్పుడు కేవలం రోడ్లు పక్క దారి చూపే 

సంభం మాదిరిగా వున్నాను, 00 అన్నాడు కృష్టమూ రి, 

“ర్మ (ప్రపంచంలో ఏది శాశ్వతం కాదు. అన్ని టికీ 

అ౭తంవుంది. ఈ చరాచరాలన్నీ తిరి? ఆ ధూళిలో కలసి 
పహోవలసిందిః సత్యం ఒక్కటె, శాశ్వతమైనది. సత్య మె, దెవం, 

వా సనం. అది పూలతోట _ అనందసాగర౦ _ ఈశ్వర రాజ్యం. 

సత మంటే ఆది _ అంతాలు లేని అమరత్వం, అదే అమ్మ ఈ౦ _ 

అక్షయం _ మోక్షం _ జ్ఞానం. అది మారనిది. అటువంటి పరము 

సత్యాన్ని ఒరానసిక_గా వికసించిన విశాల హృదయులే దర్శించ , 

గలరు, దాన్ని మీరొకసారి దర్శి సే, ఆ అమృతాన్ని మీరొకసారి 
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రుచి చూ స్తే, ఆ పరిమళాన్ని మీరొకసారి ఆ |ఘాణి స్తే ౫ అదే 

శాశ్వతం _ అక్షయం _ సత్య - శివం _ సుందరం, ” అని ర్స్ క్ర 

వర తెలుసుకుంటారు. 

“సత్యమంటే ఏమిటో తెలియనివాళ్ళు, దాని గురించి 

ఏమీ చెప్పలేరు. జీవితంలో అనేక బాధలూ_కమ్టైాలు- సుఖాలు_ 

సంతోషాలు_పరమానందాలు. యాతనలు, దుఃఖాలు అనుభవించిన 

వారు మా్యతమే, సత్యమంటే ఏమిటో కొంతవరకు మాటల్లో 

వర్ణించి చెప్ప గలరు. అది అస్పష్టంగానెః ఎందుకంటే, మాట 

సత్యం కాదు కనుక, శాశ్వతమైన ఆ పరమ సత్యాన్ని ఎవరికి 

వారు తమ ఆలోచనల,అనుభవాల, భావాలతో, ఆత్మ విశ్వాసంతో, 

నిర్మల మనస్సుతో, పవి|త హృదయంతో తెలుసుకోవాలి, 

“ఒక్క సత్య సందర్శనం తప్ప, ఈ |పపంచంలో ఏది 
తృ పని ఇవ్వదు. అటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే, ఈ 

విశాల విశ్వానికి విడిగా ప్రత్యేకంగా మనలో నిరంతరం 

“నేను_నేను” అని అంటున్న ఆ “మిధ్యా నేను తిరిగి త్రలె త్ర 

కుండా నాశనంకావాలి. అప్పుడే మన చుట్టూ వున్న వాటికీ, 

మనకూ మధ్య నున్న సంబంధాన్ని స్ప షంగా తెలుసుకోగలుగు 

తాము. ఆ విధంగా అన్నింటినీ తెలుసుకోగలిగిననాడు (పతీదీ 
కొత్త అర్ధాన్ని, కొత్త సంతోషాన్ని, కొత్త ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. 

(పతి ఒక్కటీ సూతన రాగాలాపన చేస్తుంది. మనలోనూ నూతన 

త్వ మె పలుకుతుంది. మనము అన్ని 6టిలో ఐకక్టమై కొత్త గాలులు 

పీలుసాం. అప్పుడే జీవితం అందంగా, ఆనందంగా వుంటుంది. 

మన కళ్ళ ఎదుట ఎప్పుడూ ఆ దృశ్యమే నిలిచి వుంటుంది. మన 

కళ్ళ ద్వారా ఆయన చూసినప్పుడు, మన నోటిద్వారా 

ఆయన వాక్కు వెలువడినప్పుడు, మనమంతా ఆయనే అయిన 

ప్పుడు- అవ్వుడు [పతి చెట్టువాటా, పతి నక్షత్రపు కాంతీ, మనవే 

అవుతాయి, (పతి మానవుడు, మన పెక్షకుడౌ తాడు. 
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“కాని మనం జీవితంలో వుండవలసినంత ఆనందంగా 

వుండటంలేదు. కుటుంబం_ స్నే హితులు - బచారాలు _ వచ్చీ, 

పోయే, ఆలోచనలు....ఇంక్కాఇింకా, న్నెన్నో విషయాలతో, 

బాధలతో వుంటున్నా౦. కనుక మనం ఒకసారి ఆ పూలతోట 

లోకి వెళ్ళివ సై, అవన్ని వాటంతట అవే తొలగిపోతాయి. 

మనం ఆ పూలతోటలో నిలవగలిగిననాడు, [పప౦చానికి 

సహితం ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని అందివ్వ గలుగుతాము, 

కాని ఇతరులకు ఇచ్చే ముందు, మనం ఎంతో పోగుజేసు 

కోవాలి కదా ? 

“నేను_నాది” అనేవి దుఃఖకారణం. సత్యం, శాశ్వత 

నది. అది ఈశ్వర రాజ్యానికి చెందినది. “నేను” కీ, 

సత్యానికీ మధ్య అంత. బేదం వుంది. ఈశ్వర రాజ్యం 

చేరుకొవాలనుకున్న వారు, ఎంత కష్టమైనా, అసాధ్య మైనా, 

అలసట కలిగినా, బాధాకర మైనా “నేను” అనే తలంపును 

సమూలంగా నాశనం చేయాలి. “నేను” లేని స్పీతిలో ప్ర పతే 

కతా వుండదు. అప్పుడు మనం అన్నింటిలో ఐక్యమౌతాం. 

“రం | పవంచం దట్టమైన అడవి వంటిది. అందున్న 

చెటీ, సను స వస్తు సముదాయం. ఆ అడవిలోంచి నడచి 

ముందుకు వెళ్తాలంటే, దారికీ అడ్డువచ్చే ఎండుకొమ్మల్ని, 

ముళ్ళ ప్రీ గల్ని విరుచుకుంటో, కాల్చుకుంటో వెళ్ళాలి. నేను 

ఆఅవిధంగా వెళ్ళి, సమ నానికి మూలమైన శాశ్వతత్వాన్ని దర్శిం 

చాను. అమృతాన్ని రుచిచూశాను. ఆనందాన్ని అనుభ 

వించాను. కనుక మరూపచ్చి, అ మాధుర్యాన్ని చవిచూడ 

మంటున్నాను. 
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“బది కేవలం నా స్వప్న మే, నా ఆనందమె, నా 

సంత పమ న . కాని, ఆ పరిమళమారుతాన్ని పీల్చేందుకూ, 

“నేను” ని స్పితిని అందుకునేందుకూ, విశ్వ సౌందర్యాన్ని చూసి 

ఆనదం ఓలలాడేందుకూ మీలో శక్తి, విశాలత్వం, బలం, 

ధె ర్యం వుండాలి కదా? వాటి సహాయంతో మీలో అనాదిగా 

వున్న దురభిమానాల్ని, క్షపపాతాల్ని, నాశనం చేసుకోవాలి. 

ఎందుకంటే, మీరు చూడబోయేది పరనుసత్య్యాన్ని. అది బుద్ది - 

స్వ భావం-ఆలోచన_ భ్ క్తి (పేమ - మనో ఆ | దేకాల సారం, 

అటువంటిదాన్ని మనం ; నున మానసిక (తిప్పటలతో, పక్షపాతా 

లతో, దురభిమానాలతో దర్శి సే, దాని సౌందర్యం, జాన్న త్యం, 

పౌదార్యం కనుపించవు. రంగు అద్దాలు సూర కాంతిని మసక 

జేయునట్లు, మన గుణాలు, స్వ భావాలు, సంకుచితతత్వారే 

ఆ దివ్యదృశ్యాన్ని, ఆ సత్యా న్ని వ | కంగా, మలినంగా 

చూపించి అపార్ధాన్ని కలిగిసాయి. కనుక మనం దాన్ని 

దర్శించేముందు మ మనలో వున్నవాటినన్ని ంటినీ చెల్లాచెదురు చెసి, 

సర్వనాశనం చెయాలి. అంతకంటే ముందు అంత ర్వాణీ 

ఆజ్ఞ శిరసా వహించాలి. కాబట్టి పతిక్షణం ఆ సత్యంలో జివిం 

చాలి. అ పరమానందంలో లీనం కావాలి. దాన్నో అమూల్య 

ఆభరణంగా హృదయపేటికలో దాచుకోవాలి. 

“వివేకంతో మనసునీ, హృదయాన్ని పవి తంగా నర్మ 

లంగా వుంచుకుంటే, మనం, నిత్యం చూసే భౌతిక దృశ్యాలన్నీ 

సూర్యా ప్త సమ కాంతి, ఆ కాంతిలో కొండ, దాని నీడలో 

లోయ, గాలిలో ఎగిరి పక్షి, నీళ్ళలో ఈదే చేవ_వాటి అంద 

మంతా మనలో శాశ్వత ముదపడుతుంది. కాని, మనం 

ఎప్పుడూ అశాశ్యత మె నేవాటినే, శాశ్వతమైనవిగా భావిసపాం. ఆ 

అశాశ్వతమైనవి వ వ - నల్ని ముట్టడించి, అధిగమించి, పాలించడం 

వల్ల సీలాకాశంలో సంధ్యానూర్యుజ్ణి, ఎగిరే పిల్లల్నీ, తెలియాడే 
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మబ్బుల్ని _ దేనిని చూసినా, ఏది ఐన్నా, ఆ ఆనందాన్ని 

పొందలేకపొతున్నాం. క్రమంగా మన జీవితంలో జొదార కాం, 

జాన్నత్వ్యం, విశాలత్వం అరుదై, దురు గై పోతున్నాయి. 

“ న మొకసారి ఆ ఆనందాన్ని-మోకొన్ని-స్వర్గాన్ని- 

నిర్వాణాన్ని _ వూలతోటను _ ఈశ్వర రాజ్యాన్ని - అదే అసలు 

వున్న దాన్ని-సత్యాన్ని-ఆత్మ ను-” నేను "ను_ఒకసారి దర్శిస్తే; 

అది ఒక క్షణమైనా నున అనుభవంలో వుంటే, సత్యమంటే 

ఏమిటో తెలుస్తుంది. 

“ఉన్నది సత్య మొక్కదే అన్నీ, అదే. అదే అన్ని ౦టికీ' 

శాశ్వత నివాస స్టలమని అనుభవ పూర్వ కంగా తెలుసుకున్న నాడు 

వియోగానికీ, ఒంటరితనానికీ తావు వుండదు. కనుక మన 

చుట్టూ అనుక్షణం అందమైన పూలతోటను పెంచుకోవాలి, 

“అఆ తోటంతా అందంగా పూయాలంబే, దాన్ని పాడు 

ముళ్ళ చెట్టనూ, అసహ్యపరిచ రాళ్ళ నూ ఏది, పారేసి 

పరిశు [భంగా వుంచుకోవాలి. అదే మనం చేయవలసిన వని, ఆ 

ల పరిమళం పీలుస్తున్న ౦ంత సేపూ మనని ఏమాయా కప్ప లేదు, 

మనకూ [పత్యేక వ్యక్తిత్వం అంటూ వుండదు. అప్పుడు మనం 

కూడా ఆ తోటలో ఒక పువ్వు మాదిరిగా వుంటాం. 

ఆ పూలతొోటి, ఆఅనందవనం. మన మొకసారి ఆ పూల 

తోటలోకి. వెళ్ళి వస్తే, ఇంక ఎస్పటికీ నిరభ్యంతరంగా వెళ్ళి, 

వస్తా వుండవచ్చు. ఎందుకంటే వెళ్ళి _ వచ్చే ఆ దారి మనకు 

తెలుసుగనుక. అప్పుడు నిత్య జీవితంలో కోపతాపాలు, కష్టాలు, 

బాధలు, వేదనలు, సంతోషాలు, దుఃఖాలు, దురద్భష్టాలు ఎన్ని 

నన్నా; (బతుకు భారంగా, బాథామయంగా వున్నా, ఆ పూల 

తోటలోకి వెళ్ళి రావడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరమూ రకృుండదు. 
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అసలు అన్నింటి కన్నా ఆ ఈశ్వరరాజ్యాన్ని పొందడమే 

యోగ్యమైన సంగతి. కనుక అందరూ ఆ పూలతోటలోకి వెళ్లి, 

దాని సౌందర్యాన్ని అనుభవించాలి. ఆ దివ్యానుభవం |బతుకం 

తనూ అందంగా, నూతనంగా మార్చి, జీవితాన్ని వాడిపోనీయ 

కుండా శాంతంగా ఆనందంగా వుంచుతుంది. మన మొకసారి ఆ 

స్వర్షధామంలొ (పవేశి స్తే, మనం దాంట్లో ఓభాగమైపోతాం. తిరిగి 

దాన్ని పో గొట్టుకోవడమనేది వుండదు, మనం క్రమంగా 

ముందుకు సాగిపోతాం, 

“అ తోటా, అందున్న పువ్వులూ, వాటి పరిమళం గురించి 

తెలియని వాళ్ళకు, వెళ్ళి_వచ్చి నవారు చేతులునిండా వున్వులు 

తెచ్చి, అందరికీ అందిన్వవచ్చు. వాళ్ళూ ఆ పూల పరిమళాన్ని 

అ ఘాణించి ఆనందంగా, హాయిగా వుంటారు. 
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“ఆనాదిగా కాలంతోపాటు ఆరని వీ జ్వాల వుంది. 

దాంట్లోంచి అనంతంగా రవ్యలు లేచి పడుతున్నాయి. ఆ మహా 

జ్వాల అణగడం, ఆరడమంటూలేదు. దాన్నించి అనుక్షణం 
రవ్వలు పైకిలేచి తమ శ క్రి సామర్దా్యల్ని బట్టి (పకాశిపాయి. 
ఆ రవ్వలు కొంతకాలం ఆకాశంలో నిలిచి, (ప్రకాశించి, తిరిగి 
ఆ మహాజ్వాలలో నామ-రూపం లేకుండా కలిసిపోతాయి. ఆ 
విధంగా పై కిలేచిన రవ్వలు అనంతం. వాటి జీవితకాలం, 
అనంతకాలంలో అతిస్వల్పం. ఆ మహాజ్వాలనుంచి కొన్నాళ్ళ 
(కిందట ఓ వెలుగురవ్వ పె కిలేచి, ఆకాశంలో నిలిచింది. దాన్ని 
మహాజ్వాలనుంచి విడి చెస్తిోకృష్ణమూ రి” అని పిలుస్తున్నారు. 

“ కృష్ణమూర్హి వాకు బాగా తెలుసు. నేను అతన్ని 
స్వయ౦గా పరీక్షించాను. తక్కిన వారికి మల్లేనే, 
అతనికీ ఒక కోరిక వుండేది. అది భౌతిక వాంఛ. అతడు 
కొంత ఎదిగిన తర్వాత కూడా భౌతిక సుఖాల్నె నా వాంఛల్నే 

ముఖ్య విషయాలుగా తీసుకున్నాడు, మరికొన్నాళ్ళు గడి 

చాక, దుఃఖాల్లోంచి నడిచాక, నియమాల్ని, ధర్మాల్ని, అనుస 

రించి, పరిశీలించి పాటింపక, “సత్యం అంటే ఏమిటి? ” అనే 

[ప్రశ్న పెద్ద అలగా, పెనుతుఫానుగా, అతివేగంగా, [బహ్మాం 

డంగా అతనిలోంచి బయలుదేరింది. 

“ఎడతెగని బాధలనల్లా, దుఃథభాలవల్లా అప్పటివరకు 

ముఖ్య మనుకుని పోగుజేసుకున్న వాటినన్ని ంటినుంచీ పారిపోవా 

అని చూశాడు. ఆ సందర్భంలో ఎన్నో సంగతులు తెలుసు 

కున్నాడు. ఎందర్నో కలుసుకున్నాడు. కాని ఎక్కడికి 

వెళ్లినా, ఏంచెసినా, ఎట్లా జీవించినా దుఃఖం తప్పదని |గహిం 

చాడు. అతనికి లోపలా, బేటా సంక్షోభం బయలుదేరింది. 
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“ఆ అశాంతినుంచే తప్పించుకుని పారిపోవవానికి గట్టి 

(ప్రయత్నం చేశాడు. ఏది శాశ్వతం ? ఏది అశాశ్వతం! 

అని తనలో తాను (పశ్నించుకుని, సత్యాన్వెషణ చయ 

నారంవించాడు, 

క్ కృష్టసూ రి నాకు దాగా తెలుసు. అతను అనందం 

కోసం, _పీమకోసం, భ క్తి_దయ_ విశ్వా సం కోసం కి న్నాళ్ళు 

ఇతరులమీద ఆధారపడ్డాడు. దేవాఖయాలకు వెళ్ళాడు, 

దెవతల్ని అరాధించాడు, ఆచారాల్ని పాటించాడు. కాని, 

తృ కలగలేదు. ఆశించిన శాంతి అవించలేదు. సత్య సందర్శ 

నమూ కాలేదు. అతని (ప్రశ్న (ప్రశ్నగానే మి?లిశ్యుండి. తాను 

ఆశించి, ఆరాధించే రూపాల, ,పకినాల, బె) గవ 

వెనుక ఏముందొ తెలుసుకొవా6నే తీ,వవాంద కలిగింది. గటి 

సాధన చేశాడు. అయినా సత సం ర్ననం కాలేదు. 

“అతడు ఇంకా, ఇంకా ఆరాదించాడు, అనుష్టంచాడు, 

అన్వెషించాడు. ఆజ్ఞల్ని పాటించాడు, కాలం గడిచేకొది 

అతనికి బాధలు ఎకు కుషువయా్యయి. అయినా పట్టువిడవక జీవ 

అన్వేషణ చెశాడు. తడ్నారలితంగా తాగు ఆశించిన సత్యాన్ని 

దర్శించాడు. ఆ దివ్యానుభపఠతో మాట్లాడ 3 నారంభించాడు. 

తాను పొందిన జ్ఞానాన్ని , ఆను చ వాల్ని అవే దాన్ని ఆంద 

రికీ అందివ్వాలని చూశా డు. కాని, అతను -రేది బలవంతుల్ని. 
బలమంటే శారీరక బలంకాదు, మానసికంగా గొవ్బ శ క్రీవంతుల్ని, 

ఏశాలహృదయుల్ని . 

శయ కృష్టమూ ర్థి నైన నేను పొందిన అనుభవజ్ఞానాన్ని 

మీక అందివ్వా లనే బలవ త్తరమైన (పోద్బలం నాలో నిరంతరం 

రగులుతోంది. నేను ఈ విధంగా చెప్పి, మీ మీద అధికారం 
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చెలాయించాలని చూడ్డం లెదు. కాని, మిమ్మల్ని ర్చి స్వంత 

విలువలకు ఒప్పే ంచాలనుకుంటున్నాను. నేను ఇవన్ని చెప్పు డం, 

మీకు మీరు బలాన్ని తెచ్చుకోవడానికే: దానితో మీరు కోరే 

సత్యాన్ని, మీర తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆ సత్యాన్ని మీరు 

ఇాతరులకూ ఇవ్వ గలుగుతారు, చూపగలుగుతారు. కాబట్టి ఎవరికి 

నవారు విశ్వ మంతా నిండివున్న సత్యాన్ని అనుభవపూర్వ కంగా 

పొందడానికీ, దాన్ని స్టిరంగా నిలుపుకోవడానికీ [పతి ఒక్కరిలో 

ఆ మహాజ్యా లలొంచి లేచిన 

తను జీవితాలు వారంఖించి, అనుభవాల్ని హోగుజెసుకుని, 

తిరిగి ఒకనాడు ఆ మహాజ్వాలలో నావు _. రూపం లేకుండా 

వెలుగురవ్వలన్నీ తము, 

కలిసిపోతాయి. అంటే, “నేను! అనే తలంవూ, [ప్రత్యెక వ్యకి 
జకాత్ 

త్వ మూ అంతమౌతుంది. 

ఈ పరమోన్న తమెనది, శాశ్వత మైనది అయిన సత్యం 

మనకు అన్నంగా, బిన్నంగా లేదనీ, అది నునలోనే వుందనీ గ్ర 
(an 

తెలుసుకుని ముందు మనని అనుభనపూర్వ కంగా తెలుసు 

కొవాలి. అంటి, మనమే అసలు సత్యమని తెలుసుకోవడం. 

పువ్వులో పరివ ళం మాదిరిగా (పతి ఒక్కరిలో సత్యం వుంది. 

* నేను సూచించే సత్యం గురించి మీరు తెలుసుకోవాలను 

కుంటే, ముందు మీ వ్య కిత్వాలను ఒదులుకుని, నా భావాలతో, 

తలంపులతో, అనుభవాలతొ, ఆలోచనలతో మీ జీవితాల్లో పవేశిం 

చండి. అ౦టి, మీరు మి వ్య కిత్యాలనుంచి, ఖై టపడాలి. 

ల్ని మీరు ఏ అరమరికా లేకుండా పరీక్షించుకుని, 

అర్ధం చేసుకోగలుగుతారు, మీకు మీరే సత్యాన్ని తెలుసుకు 

ద ల జ 
వ 33 లా 

(a) 

197 



నేందుకు నేను దారి చూపుతాను. సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి 

గట్టి శమపడాలి. సత్యాన్వే షకులలో విశాలత్వం, జాన్నత్యరం, 

హిదార్యం, తపన వుండాలి. అవన్నీ మీలోంచి పెల్లుబికిరావాలి, 

డాని సత ్యంకోసం కొందరు కొండల్లో, కొందరు 

అడవుల్లో అన్వేషిసారు. కళాకారుడు తన కళలో, మేధావి 

తన కల్పనలో దర్శిస్తారు. ఆ అన్వేషణలో అవా సవిక, 

[ప్రాపంచిక విషయ వలయంలో చిక్కుకుని, ఏదో ఒక కర్మ 

చెసారు. ఎంతటివారూ కర్మ నుంచి తప్పించుకోలేరు. కర్మ చెయ 

కుండా ఎవరూ క్షణం వుండలేరు. ఆ కర్మ ఫలితాన్ని ఇవ్వ 

కుండా వూరుకోదు. ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించకుండా ఎవరూ 

తప్పి చుకోలేరు. ఆ ఫలితాలు ఒకనాడు మనం చల్లిన విత్తనాల 

పంటేనని మరచిపోకూడదు. మనిషి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కర్మ 

చేస్తో, ఒక దుఃఖంనుంచి మరో దుఃఖానికి, ఒక బాధనుంచి మరో 

జాధలోకి పోతాడు. అప్పుడప్పుడు అల్ప సంతోషాలనుంచి, 

మహదానందంలోకి పోతాడు. కర్మా చరణవల్ల కలిగే సుఖ- 

దుఃఖాలే, మానవుణ్ణి పంజరంలో బంధిసాయి. అందుచేత అతడు 

అశించే సత్య సందర్శనం ఎంత ప్రయత్నించి అన్వేషించి ట్ర 

సాధన చేసి పొందలేకపోతున్నా డు. కాని, అతడు అశతో అన్నే 

షణ సాగిస్తూనే వున్నాడు. 

“అతని అన్వే షణాయా (త అన౦త౦గా సాగుతూ 

వుంటుంది. గట్టిగా యోచి సే, ఆ యాత ఎక్కడికోకాదు. 

అతడు అన్వేషించేది ఏదోకాదు. అది ఎక్కడో లెదు. ఆయా (త 

అక్కడికే.ఆ క్షణానికే; అంటే, కాలమూ-దూరమూ లేని; నామ 

_రూపం లేని, ఏదికాని, ఏమీలేని, అంతాఅయిన తన అంత రాత్మ 

లోకే; కాని, దాన్ని తెలుసుకుని చేరుకోవడానికి ఎంతకాలమో 

పడుతుంది. ఆయా తలో అతడెన్నో కష్టాలు, యాతనలు, 
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వేదనలు పడతాడు. బలహీనులు ఒక్కచోట ఆగి, సేదదిర్చు 

కుని, ఆలోచించి, మళ్ళా బయలుదేరతారు. కొందరు మార్గాలు 

మారుస్తారు. ఆ విధంగా ఆ యాత ఎన్నో నుజిలీలతో 

సాగుతుంది. 

“సతా్యన్వే షణకు గొప్ప ఆలోచనాశ క్ర, [కమశిక్షణా, 

ఆత్మ పరీక్ష, ఆత్మ విమర్శ, ఆత్మ నిష్ట, ఆత్మని|గహం అవసరం. 

అంటే, [పకిఒక్కురూ అంతర్ము ఖులు కావాలి. కాని, కొందరే 

అంత కీ | వసాధన చేయగలరు. వారికే ఫలితం దక్కుతుంది. 

తక్కినవారు పవాహంలోపడి కొట్టుకుపో తూవుంటారు. 

“సత్యమెక్సుడొ పర్వతశిఖరాన వుందని |భమించి, 

“శవమును ఎవరైనా అక్కడకు అతి త్వరగా, సులభంగా, 

సుఖంగా, మహాత్యం చెసి అయినా తీసుకుపో కూడదా? * అని 

అనుకుని, ఆశపడి, ఆలయాలు దర్శించి, ఆ శమాలు చేరి, 

గురువుల్ని, మతాల్ని, మతాధిపతుల్ని, మరాదిపతుల్ని అశ 

యించి, వారి అదికారాలక్కు అను గహాలకు, ఆ|గహాలకు గురై, 

సహజత్వాన్ని చంపుకుని, గంధాలు చదివి, శరీరాన్ని శుష్క్ంప 

జేసుకుని, ఆత్మను అణచి, హృదయాన్ని మూసి, మనసును 

హింసించి గుడ్డిగా అనుసరిసో, ఆశించిన దానికోసం అ|రులు 

చాసో, అనాలోచితంగా ఎవరేమిచెపితే అది ఆచరిసో, అవివేకంతో 

అగచాట్లు పడుతూ ముక్తా అతి కష్టంమిద లేస్తో, పోతూవుంటారు, 

అదే అనేకమంది చేసే సక్యాస్వేషణ. 

“దెవాలయాలు కట్టించినా, బెవుళ్ళను |పతిష్టించినా, 
a అష షి వాం రా తింబవళ్ళు _ార్హించినా, సర్వ కర్మల్ని అనుబంచినా, 

అనుక్షణం ఆరాదించినా, విడవకుండా నామజపం చేసి నా 

సత్యాన్ని తెలుసుకోలేరు. మనలో భయాలన్నిపోయి, 
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మం వుం వా ను అంతర్ము ఖులై, స్వెచ్చ గావుండి అన్నింటినీ (పెక త్రో హృద 

యానికి హతుకుని, సమనాన్ని అవగాహన చెసుకున్న నాడే వవ ది 

జీవితానికి శాంతి, ఆనందం. అవన్నీ నేనూ పడ్డా 

వెలుగు రవం, అశాశఃతమెన ఆ కృషమూ రి ఆ మహాజాలలో 
ఏ ల ౬ (9 లం 

- మోకొగ్నిలో ఒకనాడు కలిసిపోయాడు. ఆ 

నెను బాగా ఎరుగుదును. 

££ ఆ కృష్టమూ ర్హినే అయిన నేను, మీకు అమార్షం చూపా 
లని నా ఉర్దెశ్యం. విశ్వసౌందర్యానికి మీ హృదయాలు తెరవా 
లని నా సంకల్పం. మీళు మీ హృదయ కవాటాలద్యారా 

ఈశ్వర రాజ్యంలో పవెేశించి మీలోవున్న సత్యాన్ని దర్శించా 

అని నా తలంపు, దాని 3 మిరు సమసనాన్ని పరిత్యజించాలి. 

అంటె ముఖ ం_మీ (గంధాలు_తత్వ శాస్తాలు_సొం పదాయాలు 
య నిత్యకర్మలు _ స్నేహితులు = సంనారం_ బంధువులు 
అన్నింటిని విడవాలి. ఎందుకంటే, ఆవ 

తెచ్చి పెట్టుకున్న వి. కనుక వాటితో మనం, నః 

(పవేశించలేము. వాటి పరిమితులే, హద్దులే సంకుచితత్వాలె 
అసలు సత్యాన్ని తెలుసుక నేందుకు 
కాని వాటి అన్నింటి వెనకా దాక్క్కోవ మనిషికి ఎంతో ఇష్టం- 

సులభమెన పవని. అందుకే 
అతడు అంత తొందరగా వాటిల్లో చారబడతాడు. 

సుఖం_సంతోషం_ఆది చాలా 

ఆశాశ్వ తమైన వాటి అన్నింటినీ వదిలి, అంతర్చ్ము ఖులై 
తమను తాము తెలుసుకున్నవారే, సత్యాన్ని దర్శించగలరు: 
అదే అత్మ సాశాత్మారం- ఈశ్వర దర్శనం. దాన్ని పొందిన 
వారికి, ఇంకే అధికారమూ అవసరంలేదు. కాని, తక నవారు_ 
కుంటివాడు చంక కింద పెట్టుకునే క రలకోసం వెతుకుతున్న ట్లు, 
నిత జీవితంలో అధికారాల్నీ , ఆధా రాల్నీ, అను[గహాల్నీ 
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కోరతాడు. అన్నింటినీ వదలడం, అందరికీ సాధ్యంకాదు. 

అందుచేత సత్యాన్ని దర్శించడం అంతకష్టమౌతోంది. నిజంగా 

రు మార్గాన నడవదలచుకున్న వారిలో దృఢనిశ్చయం, గొప్ప 

సంకల్ప శ క్రి పరవశత్వ౦ వుండాలి. 
జానాతి 

“అన్నింటికన్నా ఎత్తుగా ఒక పర్వతం వుంది. దాని 

శిఖరం మబ్బు ల్లో వుంది. దాని చుట్టూ లోయలు, అడవులు, 

పల్లెలు, దాని శిఖరం చేరుకోవాలని అనేకులు_అనేకరకాలవారు_ 
దాని చుట్టూ చేరారు. చేరిన వారిలో కొందరు ఆ పర్వత 
భాగమైన ఒక పూలతోటనూ, వాని కిర్రికిగల కారణాన్నీ 
పరిక్షించారు. మరి కొందరు ఆ పర్వతం పొడవు _ వెడల్పు _ 

ఎత్తు కొలిచి ఉభయ సంధ్యల్లో దానినీడ ఎంతెంతదూరాన పడు 

తుందో శాస్త్ర పరిశోధన చేశారు. ఇంకా కొందరు దాన్ని దె వంగా 

బావించి, |పదక్షిణలు చేసి, (పార్టించి, పూజించారు. కొందరు 

అరాధించారు. కొందరు తమ తము మధుర స్మృతులతొ మరలి 

పోయారు. కొందరు ఫోటోలు తీశారు. కొందరు దాన్ని రంగుల్లో 
చి|తించారు. దాని గొప్పతనం గురించి రాసి, పక్రికల్లొ 

పకటించారు. [ప్రచారం చేశారు. దాని బొన్నత్యాన్ని కీర్షిం 

చారు, స్తుతించారు, [గంధాలుగా రచించారు. ఆ పర్వత 

భాగాల్ని పవి|త చిహ్నాలుగా తీసుకువెళ్ళి, పుణ్య [పదంగా 

పూజించారు. దాన్ని దర్శించిన వారిలో కొందరు కొన్ని కధలు 

చెప్పారు _ వాటిల్లో కొన్ని విన్న వీ, కొన్ని చూసినవీ, కొన్ని 

పదివినవీ, కొందరు కేవలం దాని పాద సన్నిధి జ్ఞానార్సన కై 

చేరారు. అది తమ కష్టాల్ని, సమస్యల్ని తీరుస్తుందనీ, తమ 

శారీరక, మానసిక అనారొ గ్యాల్ని నయం చేస్తుందనీ ఆశతో 

కొందరు దాన్ని అ|శయించి పడివున్నారు. 
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“దాని, ఆ పర్వత శిఖరం చాలా ఎత్తున వుంది. శిఖరం 

చేరుకోవడం, ఎంతటివారికీ అసాధ్యం. చాలా (శమ, బహ 

కొద్దిమంది మాత్రమే శిఖరం చేరుకొగలరు. శిఖరం చేరినవారే, 

దాని చుట్టూ వున్న లోయ ల్నీ, మైదానాల్ని, అడవుల్ని, 

పల్లెల్ని అందున్న మనుషుల్ని - అన్నింటిని స్ప ష్ట్ర ౦ గా 

చూడగలరు. 

న పర్వత శిఖరంనుంచి పర్వతాన్నీ _ శిఖరాన్నీ ఐడి, 

విడిగా చూస్తే, ఏమి తెలియదు. శిఖరం ఒక్కటీ ఏమీ కాదు. 

పర్వతం, శిఖరం రెండింటినీ ఒకేసారి ఒకటిగా చూసినవ్వుడి, 

దాని జొన్న త్యం తెలుస్తుంది. దాని గొప్పతనాన్నీ, అందాన్నీ 

చూడాలంటే, శిఖరం చేరుకోవలసిందే. అ క్కడను౦చి 

చూసినప్పుడు ప ర్వ తం యొక్క గంబిర త, సహజత్వం 

తెలుస్తుంధి, 

“పర్వత శిఖరమె, సత్యం. అది అశాశ్వ తమైనవాటి 

న్నింటికీ అతీతంగా, అత్యున్నతంగా వుంది. దాన్ని చేరు 

అన్నా, దర్శించాలన్నా శక్తి కావాలి. శక్తి అంటే మనో 

ఆ శక్తికి తోడు హృదయ ఐశాలత్వం, పరిపూర్ణత x my G bo 
€గ ండాలి. మంచి దృష్టకల కళ్ళ కే అ దివ్యద్భ శ్యం స్పష్టంగా 

కనిపిస్తుంది. చూసినవారే, దాని గొప్పతనాన్ని, నుహిమనూ 
(న 

తెలు సుకొగలుగుతాదు. 

“జివితంలో [పతి ఒక్కరూ అనేక విధాల అవా స్టవం, 

అశాశ్వతం అయివ వాటినే, ముఖ్యమైనవిగా, సత్య మైనవిగా, 

శాశ్వత మైనవిగా భావించి పోగుజేసుకుంటారు. తరతరాలనుంచి 

మానవుడు వాటినన్నిటినీ తన శారీరక సుఖండోసమే పోగు 

దేసుకుంటున్నా డు. ఆవిధంగా పోగుజేసుకోవడమే అతని 
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ఆశయం. అతని దృష్టిలో అంతకుమించి మరో అందమైన 

అర్హంలేదు. అంతకు మించిన ఉన్న తాశయంతో అతను ఏనాడూ 

వాటిని చూడలేదు. చూడడు కూడాను. అవన్నీ ఒకనాడు 

అతని దేహంతోపాటు అంతమౌతాయి. అయినా అతడు వాటిని 

పోగుజేసుకోవడం మానలేదు, మానడు. ఇంతవరకు వాటి 

నుంచి తృ ప్రి, సుఖం, శాంతి ఆనందం అతనికి లభించలేదు. 

“ఆ విధంగా పోగుజేసుకోవడమే, కర్మ. ఆ కర్మే పర్వత 
శిఖరారోహణంలో బంధం_భారం అవుతుంది. కాని, (శద్దగా, 
నిజమైన అస కితో, పట్టుదలతో చిపికి పోయ కొద్ద, ఆ భారాలూ 

బంథాలూ మెల్లి మెల్లిగా ఒదులె, జారుకుంటాయి. ఇంక 

ఇంకా పై పోయే కొద్దీ అన్నీ ఒదిలి భారరహితంగా, సహ 

జంగా వుంటారు. వెలుగు రవ్వ మహాజ్వాలలో _ మోక్షొగ్ని లో 
కలసిపోవడమే, ఆది_అంతాలు ఏకం కావడం. అన్ని బాధలూ. 

బంధాలూ, భారాలూ ఒడిలిపోవడమే, శిఖరం చేరుకోవడం. 

అదె సత్యసందర్శ నం. 

౮9 

“జకసారి శిఖరానికి వెళ్ళి వచ్చి నవారికి, దాని దగ్గరదారి 

తెలుస్తుంది, వారు తిరిగి ఎక్షణానై నా శిఖ రానికి వెళ్ళ గలరు, 

వెళ్ళా లనుకునే ఇతరులనూ తాము వెళ్ళిన దారిని తీసుకుని 
వెళ్ల గలరు. అవసరమనుకుంటే, వారు శిఖరిం వద్ద స్టిరంగా 

వుండిపోగలరు. వారు వెళ్ళిన దారి (ప్రమాదకర మైనదే కావచ్చు, 
మధ్యలో విఘ్నాలూ కలగవచ్చు. ఆటంకాలూ రావచ్చు, 

అక్కడక్కడా అగాధాలే వుండవచ్చు. కాని, పర్వత శిఖరం 
చేరుకోదలచుకున్న |పతివారూ ముందు తమ శకి _ సామ 
ర్గాకలు చూసుకుని మరీ యాత నాగించవలసి వుంటుంది, 

వారు తమలోంచే బలాన్ని పుంజుకోవాలి, తీవమైన కోరె, 

వారిని శిఖరానికి చేరుస్తుంది, 

208 



“శిఖరంచేరి, చుట్టూ చూసి తమలో కలిగే ఆలోచనల్నీ, 

ఆ తర్వాత తాము చేసే పనుల్నీ అన్నింటినీ జాగ త్తగా కని 
ఓ 0 

పెటి చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే, అవి పవి తంగా, నిర్మలంగా, 
౬0 - 

శ వంతంగా, స్పష్టంగా లకపోత, శిఖరం చేరిన వారిని 
జాలి ళు 

సహితం, హదులే_బంధాలొో. ఇరుకులో- ఇబ ౦దులొ_ పెడతాయి. 
ఈ 2 గ గా ల గా 

“ఒంటరిగా శిఖరాన వుండటంకంటే, భూమిమీద ఏ శిధిలా 

లయంలో వుండటం సులభం, సుఖం,” అని భావిస్తారు, చాలా 

నుంది. కనుక ఏ ఒక్కరూ పర్వతపాదం వదలి, శిఖరాసికి 

పోయే సాహసం చేయరు. అసలు అటువంటి ఆలోచనకే 

అవకాశం ఇవంరు, అప్పుడప్పుడూ ఏదో ఒక కారణంచేత ఏ 
ow] 

క్షణం శాంతం, నిర్మలత్వం, అనందం తళుక్కున మెరసిన, 

మనసు-హృదయం కలసినా, మామూలు జవితాన్ని ఏమా త్రం 

ఒదులుకోవడం చాలామందికి ఇష్టింవుండదు. 

“శిఖరాగాన పకాశించే సత్యాన్ని “* అంధకారం _ 

దురభిమానం” అనే మబ్బు తెరలు కప్పకుండా ప్రతిక్షణం 

జాగ త పడాలి, దూఃఖథాలతో అనువవాలతో, బాధలతో, 

అవగాహనలతో అన్ని టిని తీసుకోవడంతో ఆ మబ్బు తెరలు 

క్రమంగా చెదిరిపొతాయి. అస్ఫుదే అసలు సత్యం దర్శన 

మిస్తుంది. ' 

“అటువంటి సత్యాన్ని దర్శించిననాడు, మీ కళ్ళ ల్లోని 
తెజస్సును చూసి, మీలా ఏమిటీ కాంతి? మీ చుట్టూ ఏమిటీ 

శాంతి?” అని బ్రతరులు మిమ్మల్ని అడుగుతారు. దానికీ 

మీరు, “ఫలానా వారు వున్నారు, మహాత్ములు. వారు నా 

కళ్లు తెరిపించారు. జ్ఞానమిచ్చారు. మీరూ ఆయన దర్శనం 
చెసుకుని, వారిని అ |శయించి, అనుసరించి, జ్ఞానాన్ని 
పొందండి,” అని అంటారు. కాని, అట్లా అనకండి. ఎందు 
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కంటే, దానివల్ల మీకూ, వారికీ ఏమా (తం |పయోజనం వుండదు. 

మీరు ఇతరులకు సహాయపడదలచుకుంటే, పేర్లు _ గుర్తులు _ 

చిహ్నాలు _ సంఘాలు _ సంస్టలు ఇ వెమ ఉసయోగపడవు. 

తృ పినీ ఇవ్వవు. కనుక సిద్దాంతాలతో, బలవంతపు బశ్వా సా 

నితో, మతాలతో తృ పేపడకండి. 

శదునలో వివేకజ్జానం, అవగాహనా పటిమ, పేమ, 

దయ వాత్సల్యం వున్నప్పుడే సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగు 

తాము. అప్పుడు ఇతరులకూ సహాయపడగలం. మన మే 

చిక్కు ల్లోవుంటే, ఇంక ఇతరులకు ఎం సహాయం చెయగలం ? 

“నము దగర్భం చేరేలోపల, నది తనమీద ఆధారపడి 

జివించే సమ స్త పౌణికోటిని ఏ ఖేదం చూవకుండా పోషిస్తుంది. 

కాని, నూనవుడు అ నదిజలాన్ని యం [తాలతో కలుషితంచేసినా, 

స్వార్షంతో అపరిశ భంచేసివా,; ఆ నది తనకేమీపట్టనట్లు తన 

దారిని తాను (పవహిస్తో, మూలనస్తానాన్ని సజివంగా వుంచు 

కుంటుంది. అట్లాగే మీరూ. మీ సాధనా మార్గంలో, నిత్యజీవన 

యా తలో ఎన్నెన్ని విపత్కర పరిస్టతులు ఎదురైనా ఏమా తం 

లక్ష్య పట్టకుండా మూలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టైరంగా వుండాలి, 

ఇతరులకు సహాయంచేసేముందు మీలో సత్యానికి సంబందించిన 

విషయాల ఐఏ అపార్దాలను, సంకుచిత నిర్ణయాలను హద్దులను 

కూలదోసి, నాశనం చేసుకోవాలి. అప్పుడే మీరు ఇతరులకూ 

నాయపడగలరు. ఇతరుల దప్పి కన్య ఆకలివముంటలనూ తీర్చ 

గలరు, ఆర్బ్ప గలరు, 

“దంతచేయడానికి ముందు మీరు మీ ముసుగుల్ని, 

అర్లంలెని సంగతుల్ని, సిద్ధాంతాల్ని, నియమాల్ని చిక్కు 
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మార్గాల్ని దూరంగా నెట్టి, సహజంగా వుండాలి. అంటే, నిర్మల 

నీలాకాశంలో నక్షతం మాదిరిగా వుండాలి. విశ్వ సౌంద ర్యాన్ని 

తిలకిం చేముందు మీ కళ్ళ మిది ముసుగును చింపపా రెయ్యాగి, 

“ఆ విధంగా మీరు అంతర్ము ఖులై, మిమ్మల్ని మ్త్ర 

నిజంగా తెలుసుకోవాలి. ఆ సాధనా మార్గాన | పవేశించిన 

తర్వాత, మీరు చేసే పనుల్నీ, మీకు కలిగే ఆలోచనల్ని గట్టిగా 

సందేహించండి. (పతిదాన్ని ప్రీ వంగా, నిష్కర్షగా విమర్శించి, 

పూర్తిగా పరిశో ధించండి. ఇదంతా ఈశ్వర రాజ్యం చేరుకు 

నేందుకు సహాయపడుతుంది. అసలు సత్యం తెలిసేవరకూ, 

తృ పడకూడదు. మధ్యలో ఆగకూడదు. మార్గం మార్చ 

కూడదు. 

“ సూర్యోదయం అయిన తర్వాత నేలంతా కమ్మిన 

పొగమంచు క్రమంగా కరిగిపొవునట్లు, ఆకులు రాల్చిన చెట్లు 

కొత్త చిగుళ్ళు తొడిగినట్లు, మనలోని కల్మషాలూ, పోగుజేను 

కున్న విషయ వాసనలూ కడిగేసి, శుభం చెసుకున్న తర్వాతనే 

సత్య సందర్శన భాగ్యం కలుగుతుంది, 

“ఆ తర్వాత మీరు ఎక్కడైనా వుండండి, ఎట్లాగెనా 

వుండండి. సత్యం మీలో వుంటే, మీరు జీవితంలో జంటగా 

వుండరు, అణగారిపోయీ వుండరు, కృంగిపోయో వుండరు, 

అప్పుడు మీరు ఒక్క సత్యాన్ని తప్ప, |పపంచంలో మరి దేనినీ 

అపేకించరు, * అన్నారు కృష్లాజీ, 
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కృష్ణమూర్తి అద్భుతంగా మాట్లాడటం చూసి, (పభువు 

మై తేయ కృష్ణవా రి దేహంలో [(వవెశించేందుకు ఆ దెహాన్ని 
చాలాకాలంనుంచి అనెక విధాల తయారు చేశారనీ, అతని ద్వారా 
మైైతెయ అప్పుడప్పుడూ మాల్లాడతారనీ కొందరు అనుకునే 
వారు. 

ఆ రోజుల్లో కృష్ణమూర్తి బాహ్యంగా ఎంతో అందంతో 

వెలిగిపోయెవాడు. అతని ముఖ కవళికల్లో కూడా ఎంతో మార్పు 
వచ్చింది. చిన్నప్పనుంచి పరిచయమున్న "KIRBBY _కిర్సీ $? 

అనే ఆమె కృష్టాజీని ఐని “ (ప్రభువు మాట్లాడుతున్నారన్న 

అనుభూతి కలిగింది. నేను కృష్ణమూర్తిని మొదటినుంచీ వింటు 

న్నాను. గనుక, నాకు బాగా తెలుసోంది, అతనిలో మార్పు. 
ఇప్పుడు అతనిలో గొవ్న శ క్తి, సౌందర్యం, గంభీరత, (పేమ, 
దయ వ్య క్రమౌతున్నాయి, 99 అన్నది, 

కృష్ణమూ రి ఎంతో శక్తితో నిండివున్న ట్లూ, (ప్రభువు 

మై్యలేయే మాట్లాడుతూ వున్నట్లు వుందన్నారు లెడ్వీటర్. 

ఒకసారి కృష్ణమూర్తి అనర్హృళంగా, అమోఘంగా 

మాట్లాడుతుండగా వెడ్డివుడ్ చూసి, “ అవెదవో భూతపిశాచాల 

శక్రిలా వుంది,” అని నిండు సభలో, అనీబిసెంట్ చెవిలో 
చెప్పాడు. ఉపన్యాసానంతరం కృష్ణమూర్తిని తన గదిలోకి 
తీసుకుని వెళ్ళమని ఆమె రాజగోపాల్తో చెప్పింది. అతడు 
కృష్ణమూర్తిని అనీబిసెంట్ గదిలోకి కీసుకు వెళ్ళాడు. కృష్ణ 

మూర్తి గదిలో వుండగా అనీబిసెంట్ వెళ్ళి, “ ఈరోజు నీ 

ఉపన్యాసం వెనుక ఏదో దైవశ కే కాక, ఇంకా ఏదో పైశాచిక 

శక్ వున్నట్లు తోచింది, ” అన్నది. దానికి కృష్ణమూర్తి 

“దాన్ని నువ్వు నిజంగా అట్లాగే నమ్మి తె ఇంక నేను జీవితంలో 

ఎప్పుడూ బహిరంగ సభల్లో మాట్లాడను ” అన్నాడు. 
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“అయితే, సరే, నీ ఇష [ప్రకార మె కానియ్యి, ” అంది 

అనీబిసెంట్. 
6 

ఒకసారి కృష్ణమూ రి ఈవిధంగా ఉపన్య్యాసాలివ్వ డాన్ని 

నేను ఎంత [ప్రయత్ని ౦చ్చీ తగ్గించుకొ లేకపోతున్నాను,” 
అన్నాడు. దానితో మి|తులు మరింత నిశ్చయం చెసు 
కున్నారు, ఆ మాట్లాడేది [పభువెనని. 

న కృష్ణమూ రే శ్రీకృష్ణుడు, బుద్దుడు” అంటూ అతని 
చుట్టూ విపరితంగా గుంవులుచే6, అనేక (పశ్నలు వేసి, వేధించి, 
తమకు ఎదై నా బోదించమని కొందరు కోరారు. కృష్ణమూర్తి 
విషయమై అనీబీసెంట్ చేసిన (ప్రచారం, స్టాపించిన సంస్థా, 
అతనికోసం పలుచోట్ల ఏర్పాటుచేసిన శివిరాలూ, అనేకచోట్ల 
నిర్మించిన కిం _(దాలూ, |పజలు గుంవులుగాచేరి వేసే (ప్రశ్నలూ, 
అతన్ని గుడ్డిగా అనుసరించే సంస్టలూ _ అన్నీ అతన్ని చాలా 
ఇబ్బంది పెట్టాయి. వాళ్ళంతా స్వలాభాపేక్షతో అనుసరిస్తు 
న్నార కాని నిజంగా తమను తాము తెలు సుకోవడానికీ, 
సత్యాన్ని తెలుసుకొవడానికీ కాదు. అందు చేతి వాళ్ళ అభి 
[పాయాల్ని, ఆలోచనల్ని, ఆశల్ని, అనుసరించే ఎధానాల్ని, 
చేసే పయత్నాల్ని, |పశ్చించే పద్దతుల్ని వురస్కరించుకుని 
కృష్టమూ రి ఎంతో మాట్లాడాడు. 

దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో, స్టార్ సంస్థ సభ్యులలో గొడవలు, 
వొజకీయాలు, కుయు కులు, ఈర్ష్యలు, దురాలోచనలు చూసి, 
విసుగెత్తి, తాను దివ్యజ్ఞాన సమాజ  పెసిడెంట్ పదవికి రాజీ 
నామా చేసి, కృష్ణ్టమూ రిని అనుసరించాలనుకుంది; అనీబిసెంట్, 
ఆ విషయం లెడ్బీటర్కు రాసే, “గురువు ఆజ్ఞ లేనిదే ఏమీ 
చేయకూడదు,” అనే సమాధానం ఆయన్ని ంచి వచ్చే లోపలి, 
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ఆమె కృష్ణమూ ర్తితో కలసి, అమెరికా వెళ్ళింది. అక్కడ 

ఆమె ఉపన్యాసాలు ఏర్పా టుచేయబడ్డాయి., [ప్రతి ఉపన్యాసా 

నికి వెయ్యిడాలర్లు ఇచ్చారు. ఆమె తిరుగు [ప్రయాణంలో 

వేల్చొ-ప్కాట్లాండ్ _ ఐర్లాండులలో పర్యటించి, జగదురువు 

గురించి చెప్పంది. 

క్యాంప్ ఏర్పాటు చెశారు. క స్టమూ ర్హితోపాటు కొందరు స్టార్ 

సంస సభ్యులు “*ఎర్జిబవనం” చేరుకున్నారు. అనీబిసెంట్ 

కూడా వెళ్ళింది, ఆ సమావేశాలకు. సపంచదేశాలనుంచి దాదాపు 

నాలుగువేలమంది సతినిధులు హాజరయ్యారు. పందిళ్ళు 

చేశారు. గుడారాలు వెశారు. పథమ దికిత్సా కేం దం తెగి 

చారు. విచారణ కార్యాలయం పెట్టారు. బోజనాలకూ వి[శాం 

కికీ విడిగా వసతులు ఏర్పాటుచేశారు. పోష్టాఫీస్తు బుక్_షాన్ 
తెరిచారు. కొన్ని శాశ్వత కుటీరాలు కట్టారు. [పతినిధులకు 

సమ ప్ప సౌకర్యాలు సమకూర్చారు. ఆ సాయంతం కృష్ణ 

మూర్తి ఇండియా దుస్తులు ధరించి, వేదనుం తాలు వరించి, 

అగ్ని ముట్టించి, అగ్నిసో [తం చదివి, అనంతరం ఉపన్యాసం 

(ప్రారంభించారు, 

“నా నిస్వార్ధ మైన, ఉన్నతమైన కోర్కె ఏమిటంటే, 

మీరందరూ ఈశ్వరరాజ్యం చేరుకోవాలని. ఈశ్వర రాజ్య 
మంటే, మరుగునవున్న పూలతో ట. దాన్ని ప్ర ఒక్కరో 

వర్శించడంకాదు, అందరూ చూడాలనేది నా అభిలాష. అది 

ఒక నిర్ణీతమైన స్టలానికి, పరిమితమైన కాలానికీ, చెందిందికాదు. 

అది అందరిలో, అన్ని కాలాల్లో, అంతటా వున్నదే: దాన్ని 

తెలుసుకునేందుకు నునం, మన మనసును, హృదయాన్ని ఉప 

యోగించుకోవాలి. ఎందుకంటే, మన 'స్ప సర్వా ధికారియై, 
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తుది నిర్ణయాలు చేస్తుంది, ఆ మనసే సత్యాన్ని తెలుసుకు 

నేందుకు సహాయపడుతుంది దాన్ని దుర్వినియోగం చేసు 

కుంటి, అది మనసాలిట నాశనకారి అవుతుంది. దాన్ని సక 

మంగా ఉపయోగించుకుంటే, జీవితంలో అద్భుత మైన పరిణామం 

తెస్తుంది. మనస్సును మించిన శక్తి మరొకటిలేదు. 

“అనంతంగా పయాణంబేసి, దిగంతాల అవతలకు 

వెళ్ళి, వెదికి, తెలుసుకునేందుకూ, అందు (పవెశించేందుకూ 

“ ఈశ్వర రాజ్యం” ఒక మామూలు సా మాజ్యం కాదు. దాని 

ద్వారాలు తెరిచేందుకు తాళంచెవి వెదకాలి. ఆ తాళంచెవి 

సహాయంతో అందు [ప వెశించాలి. ఆ తాళంచెవే, అంతర్వాణి, 

“పవి తమైన, స్పష్టమైన అంతర్వాణి వున్ననాడు ప్ర 

పాటనై నా మధురంగా, సంపూర్ణంగా, స్పష్టంగా పాడవచ్చు, 

కాని ఆ అంతర్వాణి అనేక అనుభవాల, దుఃఖాల, 

పరమానందాల, కష్టసుఖాల, యాతనలలోంచి ఆఎర్భ వించిన 

అమరవానై వుండాలి. ఆ వాణికి అణకువగా వున్న వారికీ, దాన్ని 

సంపూర్ణంగా ఆభి వృద్దిచేసుకున్న వారికీ ఈశ్వర రాజ్యం అందు 

బాటులో వుంటుంది. 

“ ఈశ్వర రాజ్యం (ప వెశించేప్పుడు, సము దగర్భంచే? 

నది చేసే నాట్యంవలఠె వుంటుంది, జీవితం. ఆ నది పవాహానికీ 

ఎదురుకొట్టుకునే (పతి గులకరాయా, పీ కొత్తపాట పెడుతుంది, 

ఏటిఒడ్డున పతి మలుపులో కెరటం విరిగిపడి నప్పుడల్లా, ఓ 

నూతనానుభవం కలిగి, నది సంతోషంతో గర్జిస్తుంది. 

“సము[ద గర్భం చేరి పతి నది తనకు తోచినట్లు 

నాట్యం చెస్తుంది. దారి పొడవునా సంతోషంతో, పరమానందంతో 
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పరవళ్ళు తొక్కుతూ (ప్రవహిస్తుంది. అది వంకర్లు తీరిగి 

[పవహిస్తున్నా, దానికి ఒకే లక్ష్యం వుంటుంది _ అది సము [ద 

గర్భం చేరడం. అది ఎప్పుడూ దగ్గర దారినే వెతుక్కుంటుంది, 

“సాగర గర్భం చేరెవరకు (పతినదీ, ఒక [పత్యేక 

పవాహం. సాగర సంగమంతో ఆనది నామ-రూపం లేకుండా 

కలసిపోతుంది. ఆ నది [పత్యేకతా పోతుంది. సము[దంలో 
కలిసిన నదికి “ఒంటరితనం_ ఏకాంతం” అనే స్ఫురణ వుండదు. 

కాని సము దాన్ని చేరుకునే లోపల నదికి అనేక అడ్డంకులు, 

కష్టాలు వస్తాయి. అయినా అది పాటలు పాడుకుంటూ యాత 

సాగిస్తుంది. 

“ఈశ్వర రాజ్యం [పవెశించేలోపల మానవుడు పడే 

యాతనలు, దారి పొడవునా నది చేసే మోహనకరమైన, దివ్య 

మైన, ఆనందదాయకమైన మధుర మైన ధ్వనులవలె వుంటాయి. 

ఆ యాతనలే అతనిలోని స్వరాలు, సంగతులు. ఆ మహా 

నిర్వాణాన్ని పొందెలోపల నదివలె (ప్రతివారికీ ఎన్నో అనుభ 

వాలు కలగవచ్చు. 

“కనుక (పతి ఒక్కరూ ఈశ్వర రాజ్యంకోసం క్షణం ఆగ 

కుండా వెదకాలి. జీవితమంతా గొప్ప ఆనందపారవశ్యంతో 

స్వేచ్చగా నాట్యం చేయాలి. ఎన్నో భాధలు పడాలి, దుఃఖాల్ని 

అనుభవించాలి. సంతోషాల్ని పొందాలి. అవన్నీ జీవితంలో 

ఎంత గొప్పగా, బలీయంగా, తీ వంగా వుంటి, అంత త్వరగా 

ఆనందసాగరం చేరుకోగలరు. 

“అ ఆనందసాగరంలోని నీరు ఒకసారి ఒక గుక్కెడు 

తాగితే ఇంకెప్పటికీ దాహం వేయదు. ఇంక ఏదీ రుచించదు. 
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మరేదీ తృ పి నివ్వదు, ఎవరై తే ఆ ఈశ్వర రాజ్యం కోసం 

నిజంగా వెదికే, వో రాడి, పెనుగులాడి, నలిగి, చచ్చి (కుకు 

తారో వారే జీవన్ము కులు, అటువంటి జీవితాన్ని కొరవారు, 

తవ అంతర్వాణి ఆజ్ఞ తప్ప కుండా పాటించాలి. 

“ నేనూ అనేక యాతనలు పడ్డాను. దానికోసం ఆన్వే 

షించాను. అనేక చొట్లకు తిరిగాను. ఎన్నో [గంథాలు చది 

వాను. ఈశ్వర రాజ్యంలో సవేశించాలనే తవ కాంక్షతో 

అనుక్షణం ఆరాటపడేవాడిని. కాని, దాన్ని ఈ భూమిమీద ఏ 

సంతోషమూ, ఏ సుఖమూ ఇవ్వలేదు. దానికోసం నేను కొన్ని 

నెలలు ఉపవాసం వున్నాను. చివరికి నా తీవ అన్వేషణా 

ఫలితంగా దాన్ని పొందాను. అదే మోక్షం. అదే స్వర్గం. 

“ఆఅతువంటి సంహపూర్ణత్వాస్ని, 

ఐ ఈశ్వర రాజ్యం దర్శి .చమనీ, ఆ పూల పరిమళం పేల్చ మనీ, 

నానికొసం నా దగ్గరకు రమ్మని మిమ్మల్ని నా హృదయ 

po! వత్వా న్ని పొందమని, 

నుంతటితో ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఆ పూలతోటలోని అందమై3 

నీడల్ని చూసో, అనందాన్ని అనుభ విస్తో అన్ని టీయందూ 

_పేమగా వుండటమే, అసలు జీవితం. 

“అఆ విధంగా జీవించడమే గొప్ప సంగతి. ఆ సంగతిని 

ఎవరికి వారు పూర్షిగా అర్దం చేసుకోవాలి. ఒకసారి దాన్ని నిండు 

మనసుతో అర్జం చేసుకుంటే, అదె కావలసినంత శక్తిని ఇస్తుంది. 

అప్పుడు ఎవరికి వారె ఉపవేశకులు, సంపూర్ణ అధికారులు, 
మార్గ దర్శకులు అవుతారు. ఆనాడు (పతి చెట్టులో, (పతి 
పువ్వులో. సర్వ _పాణుల్లో, సమ స్త చరాచరంలో తిరిగి తమ 

రూపాన్నే దర్శించగలరు. ఆ పుఠరవ్వు సత్యాన్ని అర్దం చేసు 

కుంటే, “ అంతరాత్మ అన్నింటిపై అధికారి,” అని తెలుసుకుని, 
దాని ఆజ శిరపావహిసారు. వారికే విశ్వ రూప సందర్శన 

జా అవి 

భాగ్యం కిలుగుడ.ంది, 
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“కాని, ఆఅంతర్వాబీ విషయంలో (పతి ఒక్కరూ పతిక్షణం 

చాలా మెలకువగా వ్యవహరించాలి. అది నిజమైన అంతర్వాణి 

అవునో, కాదో వివేకంతో తెలుసుకోవాలి. అది ఎన్నో దుఃఖాల, 

బాధల అనుభవాల, సంతోషాల ద్వారా కలిగినదై వుండాలి. 

అటువంటి దానికే మన మీద అధికారం వుంటుంది. దాని అజ్ఞ 

పాటించినప్పుడ, ఈశ్వర రాజ్యంలో (ప వెశించగలుగుతాము. 

“ఒకసారి ఆ ఆనందాన్ని అనుభవి స్టే, ఒకసారి ఆ 

దివ్యుదృ శ్యాన్ని దర్శి స్తే, ఇంక ఈ బూమి మీద దేనినీ పట్టుకుని 

వేళ్ళా డము, 

“ కనుక మీరంతా నా పూలతోటకు రండి. నాతో భాగ 

స్వాములె దాసి అందాన్ని, మహిమనూ చూసి ఆనందించండి. 

దాని |వథావాన్ని, సంపూర్ణత్వాన్ని అనుభవించండి. ఒకసారి 

ఆ పూలతోటలో నడిచార్హా మీకూ శక్తీ, అధికారం లభిస్తాయి, 

అప్పుడు మీకు తీసుకునే శక కాదు, ఇచ్చేశ కై వస్తుంది, ” 

అన్నారు కృష్ణాబె. 

2 అ ఛి 

ఆ సమాపెశాల ఆహ్వాన సంఘంవారు కావాలని తెలివిగా 

“ ఆమ్స్టర్ డామ్ "లో అదే సమయానికి అనీబిసెంట్కు ఒక 

ఉపన్యాసం ఏర్పాటుచేశారు. అదేవిధంగా కృష్ణమూర్తి 

రె:-డో ఉపన్యాసానికి కూడా చాలా దూరాన ఆమెకు మరొక 

ఉపన్యాసం ఏర్పాటు చేశారు. అనీబిసెంట్ ఆ ఆహ్వానసంఘం 

వారి ఆంతర్యం (గ్రహించి కృష్ణమూ రికి రెడు ఉత్తరాలు 

రాసింది, ఆ రెండు ఉత్తరాలు అటు దియొసాఫికల్ సొసైటీ 

వారికీ, ఇట్లు కృష్టమూి  పమికులకూ చాలా ఆస్తీ కరమైన 

సంగతుల్ని సూచిసాయనే ఉగ్దెశ్యంతో వాటిని యదాతథంగా 

ఇక్కడ వుంచడ మైనది : 
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10 JULY, 1926 
My Beloved Son, 

Thank you for your loving letter lseem very far away 

| hear of many delighifu! poems, which 1 of course do 

not see, and |am sure you are giving delighttul talks. 
lam like the PROPHETS AND KINGS who destied to 

see and hear the things that the lucky people round 

you see and hear, but which the pocr PS & KS did 

not see and hear. 

Don't leave off loving me, because you have many 

who are more demonstrative than your loving old 
AMMA. (MOTHER) 

18 JULY, 1926 
My Beloved 

Thank you very much for your little letter, lt tis 

sweet of you to love me and | love you and wish to 

serve you. 

1 am sorry and glad that your spine and head are 

troublesome for it means that HE will come and use HIS- 

BODY - HIS - my darling, for you have given it to HIM. 
Your great and 5౧16౧616 privilege. 

We can only help by not hindering | too would 
like to be with you, but I have to help all those gathered 

here from all parts of HOLLAND May all tte DEVAS 

guard you, dear one, the happy crowd that love SFI 

KRISHNA and listen to hear HIS flute call them, to 
their Joyous service, 

Always your own loving 

AMMA 
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తాము ఎంతో _(పేమతో, ఆశతో, [ప్రయత్నంతో 

అందంగా అమర్చిన పేకముక్కుల భవనం దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

సభ్యుల స్వయం కృతాపరాధంవల్ల, వాళ్ళ కళ్ళ ముందే అది 

కూలిపోవనారంభించింది. చూస్తూ, చూస్తుండగా అనీబిసెంట్ 

మాటలు నిష్ఫలమైనాయి. సమ స్తం వాళ్ళ కళ్ళ ముందు బూడిద 

పాలౌతోంది. వాళ్ళు అనుకునే పవ, వాళ్ళు వెసిన బాటనుంచి 

మళ్ళారు. అతను వారి అభ్యర్షనల్ని, [పార్టనల్ని వినలేదు. 

వాళ్ళ పద్దతుల్ని అంగీకరించక, “నేను జగద్దురువును కాదు. 

మీకు దారి చూపి నడిపేవారెవరూ లేరు; వుండరు. మీకు మీరే 

నడవాలి. ఆ సత్యమేదో మీలోనే వుంది. దాన్ని మీకు మీరే 

తెలుసుకోవాలి, ” అన్నాడు కృష్ణమూర్తి. 

ఆగస్ట్ ఇరవై అరవ తేదీకి అనీబిసెంట్, కృష్ణమూర్తి, 

రోజలిండ్, రాజగోపాల్ న్యూయార్క్ చెరుకున్నారు. అక్కడ 

నలభై మంది ప తికా విలేకర్లు కృష్టమూ రిని ఇంటర్వూ 

చెశారు. వాళ్ళ [ప్రశ్నలకు కృష్ణమ ర్థి సరైన సమాధానాలు 

ఇచ్చి నందుకు వారికి అతనిపై సదభి | పాయం ఏర్పడింది. 

ఎన్నో ఫోటోలు తీశారు. హాలీవుడ్ ఫీల్ (పొడ్య్యూసర్ 

ఒకాయన తాను తీయబోయే సినీమాలో కృష్ణమూ ర్హి బుద్దునిగా 

నటి స్తే, వారానికి ఐదువేల. * ఫొండ్లు * ఇస్తానన్నాడు. ఒక 

విలేఖరి కృష్టమూ ర్రిని, “ _పేమ- పెళ్ళి” గురించి అడిగితే, 

“ఒంటరిగా వుండటం చేతకాక, పెళ్ళి చేసుకుంటారు. నేనెప్పుడూ 

ఒంటరిని కాను. కాని, నాకు ఉన్న దేదో దాన్ని మీరెవరూ 

తెలుసుకోలేరు, ” అన్నా డు. 

అక్షోబరు మూడవ తేదిన అనిబిసెంట్ బృందం లాస్ 

ఏంజలీస్ నుంచి ఒహై వెళ్లింది, అనీబిసెంట్ ఒహ వెళ్ళడం అదె 

నీల 



మొదటిసారి, కృష్ణమూర్తి రి తన తవ మ్మునితో కలిసివున్న కుటీ రా 
నికి వెళ్లి, కొంతే సెపు అస్మృతుల్లో మునిగిపోయాడు. ఆ 
తర్వాత అందరూ ఆర్య విహార్ కి వెళ్తారు. 

ము ఫ్రై ఏళ్ళ వయసు వచ్చెప్పటికి కృష్ణమూ రి రూపు 
ఖల్లో_ చాలా అందమైన మారులు వచ్చాయి. ట్ జట్టు, 

నల్లని కళ్ళు. నాజూకై న పొడవైన చేతులు తీర్చి ది దిది రా 
ప 

నట్లున్న ముక్కు. పల్చని, సన్నని, సున్ని తమైన శరీరం, 
నున్నటి చామన చాయతో వెలిగిపోయేది, సామాన్యమైన 
ఎత్తులో నిటారుగా వుండేవాడు. అటువంటి సర్వాం ౦గ సుందర 

స్వరూపం చూసి, అన్ని దెశాల్లోని ఆడవాళ్ళూ. అకర్షి తులై, 
అతన్ని ఎడవకుండా వెంటతిరిగేవారు. క్ర షమూ రొ తోను 
కట్టుకునే బట్టలు విషయంలో [ప్రత్యెక _ద్ద కీసుకోవడం కొంద 

రికి సమ్మ తంగా వుండేదికాదు. సాబిశజీలాగ క కాషాయం కిట్టి 
గెడ్డం పెంచి, పొడుగాటి జుట్టు వుంటే బావుంటుంది కాబోలు, 
వారికి. యూరప్, అమెరికా ఇంకా అనేక దేశాల్లో, ఆయా దేశ 

కాలాలకు అనుగుణంగా దుస్తులు ధరించేవాడు కృష్ణమూ 6, 
ఇండియాలో వంచె _ లాల్చీ _ - చెప్పులు వెసుకునేవాడు. ఎక్కడ 
ఎట్లావున్నా అతనికి ఎప్పుడూ దెహస్సురణ వుండేదికాదు, 
దేహం, నిత్యజీవిత కార్య |కమానికి అనువుగా, అనుకూలంగా 
వుండి, సహాయపడే నిమిత్తం దాన్ని శుభంగా ఆరోగ్య 
వంతంగా వుంచేవాడు. అంతే 

కృష్ణమూర్తి కోసం ఆనీబిసెంట్ రెండులక్షల డాలర్ల త్రో 
ఒ హైలో కొంత భూమి కొన్నది. ఆ స్టలంలో చెట్లు నాటారు, 
దానికి “HAPPY VALLEY FOUNDATION - పూ క వ్యా లీ 
ఫౌండేషన్ ” అని పేరు పెట్టారు. దాన్ని జగద్గురు కార్య [కమం 
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కోసం వినియోగించాలన్న ది అనీబిసెంట్ అభీష్టం. అప్పుడు 

దానికో (టస్ట్ ఏర్పడింది. అదే “హాపీ వ్యాలీ అసోసియేషన్,” 

అది ఆర్యవిహార్కి దగ్గరలో వుండి. అది నాలుగువందల 

యాభై ఎకరాల భూమి. దానికి దిగువభాగంలో రెండువందల 

నలభై ఎకరాల బూమి సెకరించి, దానికి “ఓక్ [గోవ్” అని 

పేరు పెట్టారు. 

కృష్ణమూర్తి లేడీ ఎమిలీకి రాస్తో, “వలె తే మీరూ, 

మెరీ, బెట్టీ ఒహై వచ్చి మాతో వుండకూడదా 2” అన్నాడు, 

బెట్టీ తప్ప, తక్కినవారు వచ్చారు. అక్కడనుంచి లేడీఎమిలీ 

భర్తకు ఉత్తరం రాసో, “ఇక్కడ మెనుంతా చాలా ఆనందంగా 

వున్నాం. కృష్ణమూ రి, అనిబిసెంట్ రాజగోపాల్ ఆర కావిహార్ లో 

వున్నారు, నేనూ మెరీ, రోజలిండ్ గెస్టహౌస్లో వున్నాం,” 

అన్నది. 

ఒహై వెళ్ళిన తర్వాత కృష్ణమూర్తి ఆరోగ్యం బాగాలేదు. 

మొదట్లో అతను అనీబిసెంట్తో కలసి ఇండియా రావాలను 

కున్నాడు. కాని, హాలీవుడ్ డాక్టరు కృష్ణమూర్తిని పరీక్షచేసి, 

[ప్రయాణం చేయవద్దని సలహా ఇచ్చారు. 

1927 ఏ పిల్లో కృష్ణమూ ర్తి, అనీబిసెంట్ బృందం 

ఒ హైనుంచి బయలుదేరేముందు కృష్టమూి బుద్దబలాన్ని, 

దృఢ సంకల్పాన్నీ, ఉదాత్త (పవృ క్రినీ మెచ్చుకుంటో “జగ 
దురువు ఇక్కడ వున్నారు,” అన్నది అనీబిసెంట్, పత్రికల 

వారితో, ఆ మాటతో జార్జి అరండేల్ ఆమెను బహిరంగంగా 

వ్యతిరేకించాడు. అవన్నీ చూసి, కృష్ణమూ రికి తాను నిజమైన 

సన్యాసిని కావాలన్న కోర్కె, అతనిలో మరింత బలపడింది, 

కాని, అతని అనుచరుల అభి పాయమేమిటంటే, తామూ, కృష్ణ 
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మూర్తి, దివ్యజ్ఞాన సమాజం పపంచసంగ్లా _ అంతాకి ర్రితో _ 

ధనంతో_ విశ్వ విఖ్యాత మైన పెరు (ప్రఖ్యాతులు గడించాలని, 

ఆ ఉదేశ్యంతో నే చాలామంది అతన్ని అనుసరించారు. 

కృష్ణమూర్తి వారి జవితలక్ష్యాల్ని, వారి సాధనా విధా 

నాల్ని, పద్దతుల్ని పరిశీలించగా __ వివేకవంతులు సహితం 

[ప్రయత్నించి [పపంచంనుంచి తప్పుకుని ఏవిధంగా ఏకాంత 

వాసంలోకి పోతున్న దీ_ అవివేకులు తమ స్వ యం కల్పిత 

రొదలో ఏ విధంగా కలసిపోతున్న దీ గమనించాడు. (పజలు 

దురభిమానాలతో, మూఢనమ్మకాలతో, మత విశ్వాసాలతో, 

అర్దంలేని ఆలోచనలతో, ఆశలతో, భయాలతో, పయత్న 
పూర్వకంగా తమచుట్టూ నిరంతరం ఎటువంటి గట్టీ రాతిగోడలు 

సుకుంటున్న దీ చూసి తెలుసుకున్నాడు వారు పడే బాధలు 

త నిరర్దక మైనవో అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాడు, 

థి ళ్ ఛి 

1927 జూస్ ఏడవ తేదిన పారిస్ రేడియో  సేషన్నుంచి 
'లప్షమూ రి “ The Secret of Happiness “ గుదించి మాట్లాడాడు. 

1927 ఆగస్ట్ రెండన తేదిన ఎర్జీిభవనంలో స్టార్ క్యాంప్ 
ఏర్పాటు చేయబడింది. ఆ సమావేశాలకు అనసీభి సెంట్ 

హాజరైంది. అక్కడ చాలామంది కృష్ణమూర్తిని గట్టిగా 

అడిగారు, * మమ్మల్ని గురించేనా అనీబిసెంట్ రాబోయే జగధ్గు 

రువుగా తిరిగి వస్తానన్న ఏసు పభువుగా చెబుతోంది? అయితే, 
ఆ సంగతులు మాతో చెవ్పడానికి మీరెందుకు నిరాకరిస్తున్నారు” 
అని, దానికి కృష్టమ్లూర్రి నా 

“ నేను వెళ్ళి న [పతిచోటా తిరిగి వసానన్న ఏసు (ప్రభువు 

మీరేనా?” అని అడుగుతున్నారు. నేను, తిరిగి వస్తానన్న 
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ఏసు క్రీస్తుననేది బొత్తిగా అర్హంలేని సంగతి ఆ విషయం 

అ పధానమైనది, విలువలేనిది, వట్టి పనికిమాలిన సంగతి. 

అసలు మీకా సందేహం ఎందుకు కలిగింది? 

“నేను ఏసు కీస్తును,” అని అంటే, మీరు నన్ను అంగి 

కరించి, అనుసరించి, నన్నో అదికారిగా తీసుకుని ఆరాధిసారు. 
నేనేం చెబికేదాన్ని పరమ సత్యంగా నమ్ముతారు. కాని, ఆనా 
మాటలు వని, కొందరు నవ్వుతారు. 

“ నెను ఏసు క్రీస్తును కాదు,” అంటె, కొందరు సంతోషి 

సారు. ఏదై నా నెను చెప్పిన దాన్ని బట్టి, మీరు మీ అంతస్థుల 

పకారం నన్ను నిరయిసారు. అవునా? నేనెవరిన్నది ముఖ్య 
టు గి —0 

మైన సంగతి కాదు. కాని, నా గురించి నేను చెప్పనిది, మీరు 

నన్ను ఎట్లా అర్దం చేసుకోగలరు? మీ గురించి మీకు తెలియదు 

నుక, నా గురించి తెలుసుకో వాలనుకుంటున్నారు. 

“ నేను తిరిగి వస్తానన్న ఏసు పభువును అవునో, కాదో, 

అది నేను చెప్పను. ఆ |పశ్న నాకు ముఖ్యం కాదు. కాని, నేను 

చెప్పేది “సత్యమేనా?” అని మీరు యోచించండి. సత్యమనేది 

వ్య కై మీద ఆధారపడదు. “సత్యం* తెలియాలంటే, మీరు మీ 

అంతస్థుల, తరగతుల దురభిమానాల, పక్షపాతాల నుంచి 

స్వేచ్చ పడాలి, 

“నేను తత్వవేత్తను కాను, వేదాంతినీ కాను. నేను 

తత్వ శాగ్తాలు అభ్యసించలేదు. నేను అన్నిరకాల మసుష్యులతో 

కలిసి జీవించాను. నా స్వంత అనుభవాన్నే కుకు చెపుతున్నాను. 

నాకేది సత్యమో, దాన్నే మీకు చెపుతాను. కాని, మీకు 

కావలసిందేదో, దాన్ని మీకు మీరే వెతుక్కోండి. 
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“దేవినె నా తెలుసుకోవాలి, క 
(తనా 

పెద అసంతృ పి వుండాలి. దానికితో 
అ 0 

నిరాశ, అశాంతి, అనాఖ్యం, జఐతంలొ కొన్ని దురదృష్టకర 

సంగతులు తప్పనిసరిగా జరిగివుండాలి. నేను వాటి 

సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను. దాన్ని రుతు ఏ పేఠతోనెనా 

పిలవండి. దాన్నె నేను తెలుసుకున్నాను. 

“నాపని కేవలం విత్తనాలు చల్లడం. నన్ను అనుస 

రించమని ఎవరినీ అడగను. సత్యానికి _పత్యేకంగా ఓ మార్గ 
మంటూ లేదు. సత్యనుంటే, ఏమిటో, జీవితమంటే ఏమిటో 

తెలుసుకోకుండా (బతి కేవారిని ని దలేపాలి. ఒకరిని అనుస 

రించడం వల్ల సత్యం తెలియదు. ఒకరిని అనుసరించే విధాన 

మంతా వినాశనకర మైనది, (కూర మైనది. అది అపి పాహస 

కృత్యాలకు దారితీస్తుంది. ఒకరిని అనుసరించి, అనుకరించి, 

వారు చెప్పింది ఆచరించడంనల్ల, సత్యం కనుక్కోబడదు. పైగా 

వాటివల్ల |ప్రజలు స్వేచ్చను పోగొట్టుకని, యాం |కికంగా 

జీవిస్తారు, 

“నేను తెలుసుకున్న సత్యాన్ని, నేను ఇంకొకరికి ఇవ ల ఏ 
లెను. దాని గురించి వివరించి మాూాటలె చెప్ప లెను దాన్ని 

గొ 

ఎవరికి వారు స్వానువవంతో తెలుసుకొవాలి. అంతేకాని, 

ఒకరిని అనుసరించి, నీతి సూ తాల్ని అనల౦లించి సత్యాన్ని 

తెలుసుకోవాలనుకోవడం మూర్ధం, నమ్మ కాల వ్వారా, మతాల 

ద్వారా, మహాత్యాలద్వా రా సత్యం తెలిసేది కాదు. 

“నేనీ విధంగా చెప్పి, మిమ్మల్ని అనా సక్తుల్ని చేయడం 

నా అభిమతం కాదు. ఎవరై తే, సహజంగా నిజాయితీగా, నిష్క 

పటంగా సత్యాన్వేషణ చేస్తారో, వారికి వర్ణ నాతీత మైనది గోచరం 

220 



కాకమానదు. అక్షయమైనది అవగతం కాకపోదు. అదే, నాశన 

రహితమైన, శాశ్వతమైన సత్యం, అదే, ఈశ్వర రాజ్యం. దానికి 

గురు _ శిష్య సంబంధం అవసరం లేదు. అటువంటి పరమ 

సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే, ముందు తమను తాము తెలుసు 

కోవాలి. కాని బంధాలూ, ఆపేక్షలూ వుంటే, జీవితానికి విము క్త 

లేదు. అటువంటివారు నిర్వాణాన్ని పొందలేరు. ఈశ్వర 

రాజ్యంలో పవెశించికూడా పపంచ విషయాలతో సఖ్యతగా, 

సమ్మ తితో జీవించడానికి అవకాశముంది. ఇది కేవలం మాటల్లోనే 
కాదు. నిత్యకర్మలు ఆచరిసో ఆనందంగా, అందంగా అందరి 

మధ్యా హాయిగా బతకనచ్చు, ” అన్నాడు. 

ళు అ @ 

1927 ఆగని మూడవ తేదిన కూడా అనీబిసెంట్ కృష్ణ 

మూ ర్రిని మోల్లాడమని కోరింది. అమెయందుండే భక్తి, గౌర 

వాలవల కృుషమూ రి ఆమె ముందు మాటాడటానికి మొదట 
ma) గ అనాలో a) 

జంకాడు అదీకాక, కిందటి రోజు తాను మాట్లాడింది అనీబి 

సెంట్కు బాధాకరంగా, కఠినతరంగా వుంది. తాను మళ్ళా ఆ 

విధంగా మాట్లాడి లే, ఆమె గాయపడవచ్చు ననె తలంపుతో కృష్ణ 

మూ రీ ఆలోచించే మాట్లాడాడు, మూడో తారీఖున, 

ఆ సభల్లో కృష్ణమూర్తి చేసిన ప్రకటనలు నిర్భ యంగాను, 

చెప్పే న మాటలు విప్లవాత్మ కంగానూ, వున్నాయి. అయినా 

అనీవిసెంట్, " కృష్ణమూర్తి నిశ్చయంగా జగద్గురు వే ; అతనేం 

చెప్పినా _ద్దగా చివరివరకు వినండి,” అని స్టార్ సభ్యులకు 

దాతవు చెప్పింది. 

బీడి! 



కృష్ణమూర్తి స్విడ్డర్లాండునుంచి అనీబి సెంట్కు రాసా 

నా [ప్రసంగం నిన్నూ, ఇంకా చాలామందిని తల కిందులు 

చెసినందుకు బింతిస్తున్నాను, అసలు అప్పుడు నెనెంచెప్పానో, 

ఇప్పుడు నాకు గు ర్తులేదు. ఆనా ఉపన్యాసం (పతి వుంటే, 

దాన్ని నాకు పంపించు. చూసాను, ” అన్నాడు, 

ఆ అక్టోబరు ఒకటన తేదీనాటికి అసీబి సెంట్కు ఎనభై ఏళ్ల 

నిండాయి. ఆమెకు జన్మ దినొత్సవ కానుకగా శ్రీమతి 

హెమిల్టన్*ో అనే ఆమె ఇరవై ఐదువేల ఫండ్లు కానుకగా 

ఇచ్చింది. ఆ ఉత్సవం లండన్లో జరిగింది. దానితోపాటు 

పదివేల ఫాండ్లు ఆమె స్టాపించిన (పపంచ సంస్థకు విరాళంగా 

ఇచ్చింది. 

అక్టోబరు మూడవ కేదిన అనీబిసెంట్ ఆశీర్వాదంతో 

రాజగ్ “పాల్ _ రోజలిండ్ లండన్లో వివాహం చసుకున్నారు, 

ఆ- తర్వాత వారు యూరప్ అంతా తిరిగి ఒ హై చేరుకున్నారు, 

కృష్ణమూర్తి పైన్ కాటిజిలో వంటే, రాజగోపాల్ _ రోజలిండ్ 

ఆర విహార్ లో వుండేవారు. కృష్ణమూ రి భోజనానికి ఆర విహార్కి 

వెళ్ళే వాడు, రోజలిండ్ పైన్ కాటేజీ కూడా చూసుకునేది. 

రాజగోపాల్ పూరి పెరు డి. రాజగోపాలా చార్యుల, 

అతను 1901 లో జన్మించాడు. నిత్యానందం ఆరోగ్యం బాగో 

లేనప్పుడు అతనికి సేవచేసే నిమి త్రం, రాజగోపాల్ను అమెరికా 

పంపించారు. అప్పటినుంచి కృష్ణమూర్తి, రాజగోపొల్ మంచి 

మితులయా్యరు. కాని, వారి వారి ఆలోచనల్లో, ఆశయాల్లో, 
ఆదర్శాల్లో, అభి [ప్రాయాల్లో బేధాలున్నాయి. అయి "నా 

కృష్టమూరి అతన్ని స్పా సార్ సంస్థకు అంత ర్హాతీయ సంరక్షకునిగా 

నియమించాడు. ఆ తర్వాత అతన్ని. “స్టార్ రివ్యూ” అనే 
పకికకు [పథాన ఎడిటర్గా కూడా నియమించాడు. 

దబిడి 



రాజగోపాల్కు మొదట్లో స్వంతడబ్బు అంటూ ఏమీ లెదు. 

ఆలాగే రోజలిండ్కీ డబ్బు లేదు. వారిద్దరి ఖర్చులూ పూర్తిగా 

కఇషమూరే భరించేవాడు. కృషమూ రి ఎక్కడకు వెళి నా లై ణా లీ 
వెంట రాజగోపాల్ వుండేవాడు. ఎందుకంటే, నిత్యానందం 

మరణానంతరం జాదూనందన్ (పసాద్ కృష్ణమూ ్రి కార్య [క 

మాలన్ని ంటినీ చూసేవాడు. అతను చనిపోయిన తర్వాత కృష్ణ 

మూరి సంగతులన్నీ రాజగొపాల్ చూడనారంభించాడు. ఆ 

విధంగా నలభై ఏళ్ళు కృష్ణమూర్తి ఉపనా్యసాల్ని, ప్రయా 

ణాల్ని, పుస్తక |పచురణల్ని _ అన్నింటినీ |శద్దగా చూసేవాడు. 

కమంగా కృష్ణమూ (కి సంబందించిన అన్ని వ్యవహారాలకు 

రాజగోపాలే సర్వా థికారి అయాడు, అన్ని అధికారాలు రాజ 

గోపాల్ చేతిలో వుండేవి. లౌకిక వ్యవహారాలేవి పట్టించుకోని 

కృష్టసూ రి, తన వ్యవహారాలన్ని 6టినీ స్వయ౦గా రాజ 

గోపాల్కు అప్పగించాడు. కృష్ణవమూ రి విషయంలో ఏడి చేయ 

డానికీ రాజగోపాలే చివరి నిర్ణయకర్త అయినాడు. నిరహంకారి, 

పూర్త విశ్వాసి అయిన కృష్ణమూ రికి రాజగోపాల్ అన్నీ చెప్పి, 
న ల Pr.) 

నడిపించనారంభించాడు. అతను కృష్ణ్టమూ రి ముందు ఏదైనా 

కాగింతం పెట్టి, సంతకం చేయమంటే, ఏమీ ఆలోచించకుండా 

వెంటనే సంతకం పెట్టేవాడు. 

కృష్ణమూర్తి అడయార్ వస్తున్నాడని తెలిసి దివ్యజ్ఞాన 
సమాజ సభ్యులూ, కొందరు |పముఖులు, పెద్దలు ఎటో తప్పు 

కున్నారు. కృష్ణమ్లూర్జి అనిబిసెంట్ల మధ్య అభిప్రాయ 
జేధాలు, వచ్చాయనీ, వారు త్వరలో విడిపోవచ్చు ననీ పుకార్లు 
పుట్టించారు, [కఈమంగా కృష్ణమూర్తి చుట్టూ ఘోర మైన రాజ 

కీయాలు అల్లుకున్నాయి. కాని, కృష్ణమూర్తి, అనిబిసెంట్లు 

మాతం చివరివరకు ఒకరి యెడల ఒకరు అత్యంత | పేమగా 

వున్నారు. ఆ సందర్భంలో కృష్ణవూ రి, 5 నా పాతనిండుగా 
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వుంది. నేను సమనాన్ని పరిత్యజించాలనుకుంటున్నాను. నేను 

నిజమైన సన్యాసిని కావాలనుకుంటున్నాను. కాని, ఈలోగా 

నేనాకటి చేయదలిచాను. దాన్ని ఒకరోజున పూర్తిచేస్తాను అద్ది 

పూ ర్రిచేయడానికి ఇంకా సనముయం రాలేదు. దానికోసం నేను 

చాలా ఆతృత తో ఎదురు చూస్తున్నాసు, 5) అన్నాడు 

మిత్రులతో. 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులెవరూ కృష్ణమూ రి మాటల్ని 

లక్ష్య పెట్టలేదు. ఆ రోజుల్లో కృష్ణమూర్తి ఆరోగ్యం పూర్తిగా 

దెబ్బతిన్నది. డాక్టర్లు వి శాంతి అవసరమన్నారు, ఊపిరి 

తిత్తులు చెడిపోయాయి. గుండె ఉబ్బరం, దగ్గు, వెన్నెముకలో 

పోటు, తలనరాలలో బాధలు _ ఒక్కసారిగా అన్ని వచ్చాయి, 

వాటికితోడు భయంకరమైన ఒంటరి తనం, ఏకాంతవాసం 

అతని దేహాన్ని మరింత దుర్భ లపరిచాయి. 

L927 సంవత్స రాంతంలో అనీబిసెంట్ మరొకసారి “కృష్ణ 

మూర తిరిగి వస్తానన్న ఏసుప్రభువు. అతను నిశ్చయంగా 

జ గదురువు,” అన్నది. కాని, కృష్ణమూ ర్థి మాతం అసలు 

తానేమీకాదని అనడంతో, దివ్యజ్ఞాన సమాజసభ్యుల్లో తికమకలు 
వచ్చాయి. జార్జి అరండేల్ వంటివారు అనీబిసెంట్ పదే, పరే 

నిష్ఫల [ప్రకటనలు చేస్తున్నందుకు అమెను ముఖాముఖి 

వ్యతిరేకించారు. 

దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో గొడవలు అణచడానికి అన్నట్లుగా 

అనీబిసెంట్, రుక్మి జీదే విని “వర్డిన్ మాత”గా ఎన్నిక చేసింది. 

ఆ సంగతి కృష్ణమూర్తి, లెడ్ వీటర్కు రాసో, * ఈ గొడవలతో 
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నా తల తిరుగుతోంది. కాని, నేను నా పీయశమునిలో 
ఐక్య మెవున్నాను. ఇంకేమీ గట్టిగా తీసుకోను, ప తికల వాళ్ళు 

అడిగారు “ వర్షన్ మాత * విషయమై. “ఆ సంగతి నాకేమీ 
తెలియదు, * అన్నాను, * అన్నా డు. 

డిశంబరులో జరిగే దివ్యజ్ఞాన సమాజ సమావేశాలకు 

వచ్చిన లెడ్బీటర్తో, “నేను కృష్ణమూర్తి శిష్యురాలిని, ” అని 

అనీబిసెంట్ అన్నది. 

అనీబిసెంట్ దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి రాజీనామా చేసి 

కృష్ణా జీని అనుసరించాలనుకునెప్ప టికి, అరండేల్వంటి పెద్దలు 

ఆమెను వ్యతిరేకించారు. ఆ సందర్భంలో కృష్ణాజీ లేడీఎమిలీకి 
రాస్తా, “నాకూ దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి మధ్య సంబంధాలు తెగి 

పోయాయి. నటనకంటి, ఈ సంఘటన నయమనిపిసోంది. నా 

తల, వెన్నెముక ఘోరంగా బాధ పెడుతున్నాయి. ఇక్కడ నాకు 

సహాయం చేసేవారు ఎవరూ లేరు. అన్నాడు. 

1926 జనవరి పదకొండవ తేదీన జరిగిన స్టార్ క్యాంప్లో 

“కృష్ణమూర్తి జగధ్గురువుగా నాకు ఏమా తం నమ్మ కం లేదు,” 

అన్నాడు అరండేల్. 

డిడిలి 



1928 లో కృష్ణమూర్తి మదనపల్లిలో దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ విశ్వ విద్యాలయాన్ని స్థాపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో అక్క 

డకు వెళ్ళి, బుషీ వ్యాలీని ఎన్నిక చేశాడు. అది మూడువందల 

ఎకరాల విస్తీర్ణంగల ప్రదేశం. అది సము (దమట్టానికి 

ఇరవై నాలుగువందల అడుగుల ఎత్తున వుంది, పిల్లలు ఏద్యార్గి 

దశనుంచి ఆధునిక విజ్ఞానంతో పాటు ఎవరికి వారు తమను తాము 

తెలుసుకోవడానికి విద్య ఉపయోగపడాలనే తలంపుతో బుష్షీ 

వ్యాలీలో ఒక సూలు స్థాపించారు. నిజమైన విద్యకు అన 

కాశం కల్పించడమే ఆ స్కూలు ఆశయం. అక్కడ మామూలు 

చదువులతో పాటు, పిల్లలు తమ జీవితాలకు తాము సదా ఎరుకలో 

వుంటారు. వారికి కావలసిన సలహాలు, సహాయాలు, సదుపా 

యాలు ఆ విద్యాసంస్టద్వా రా స|క్రనుంగా సమకూర్చు బడాలనేది 

కృష్టమూర్హి అభిపాయం. అందు బాల_బాలికలకు [ప్రవేశ 

ముంది. ఆ స్కూలు కివలం చదువులకు_ పిల్లలకు. ఉపాధ్యాయు 

లకు మాత్రమే పరిమితంకాక, చుట్టుపక్కలవున్న పల్లె |పజలకు 

వైద్యసహాయం కలగజేయాలనే ఉద్ధెశ్యం కూడా వుంది. దానికీ 

[ప్రథమ పిన్ని పాల్ జి. వి, సుబ్బా రావుగారు, 

కుల, మత, వర్ష, జాతీయతలు పాటించని విద్యాలయ 

మది. అక్కడ ఎవరికీ ఎటువంటి దురభిమానాలు కలగడానికీ 

చోటు లేదు. హిం పదాయం, ఆచారం, లేకుండా, భావాలు _ 

ఆశయాలు _ ఆదర్శాలు అంటూ ఏమి లేకుండా పిల్లలకు చదువు 

చెపితే, [సపంచంలో శాంతి వర్గిల్లుతుంది. అక్కడ విద్యకు 

మినహా మరి దేనికీ |పాముఖ్యం లేదు. విశాలమైన భావాలు 

కల సహృదయులై న ఉపాధ్యాయులే ఆ స్ఫూలుకు కావాలి. 

ఆ సందర్భంలో అక్కడ “బుషీవ్యాలీ |టస్” అని ఒక 

(టస్ట్ ఏర్పడింది. దానికి కృష్ణమూ_రే అధ్యక్షుడు, అనీబిసెంట్ 
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మొదలై నవారంతా సభ్యులుగా వున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ దిస్ 
రాజఘాట్లో గంగానది ఒడ్డున రెండువందల ఎకరాల భూమిని 
[పభుత్వంనుంచి కొని 1928లో ఒక స్కూలు స్థాపించారు. అదే, 
రాజఘాట్ స్కూలు. అది బెనారస్కీ, సారనాథ్కీ మధ్యన 
వుంది, బెనారస్కి ఉత్తరదిశగా ఐదు మైళ్ళ దూరంలోవుంది. 
ఆ సూలు 1964లో అధికార పూర్వకంగా తెరవబడింది. 

ఫీ బవరిలో కృష్ణవమూరర్చికి ఉబ్బసం ఆరంభమైంది. 

అయినా అతను అమెరికా యూరప్లలో పర్యటించి ఉపన్యాసా 

లిచ్చాడు. ఆ సందర్భంలో తనతోపాటు పడలో [ప్రయాణం 

చేస్తున్న [ప్రయాణీకుల కోర్కెపై ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చా డు. 

మే నాల్గవ తెదిన కృష్ణమూ రి లెడ్వీటర్ కి ఉత్తరం 

రాస్రో, “అమ్మ (అనీబిసెంట్ అడయార్లో రుక్మి జీదేవిని 
“వర్జిన్ మాతిగా, ఎన్నిక చేయడంతో సమాజ సభ్యుల్లో, సంస్థ 
సభ్యుల్లో అలజడి బయలు దేరింది. ఆ సంగతులతో నాకు 

ఏమా[తం సంబంధం లేదు. ఆ గొడవలనుంచి నేను దూరంగా 

వుండదలిచాను. అమ్మ, నన్ను అందులో ఇరికించకుండా వుంటే 

చాలు, సంతోషిస్తాను. ఇవన్నీ మీకీపాటికి తెలిసి వుంటాయను 

కుంటున్నాను, జీవితం చితమైనది, దాన్నిండా ఎన్నో 

చిక్కులు. నేను వాటినుంచి స్వేచ్చగా వుండదలిచాను, మరొక 

సారి నేనటువంటి వాటిలో ఇరుక్కోదలచుకో లేదు. 

“ నేనాకటి చేయదలచుకున్నాను. అది త్వరలో చేస్తాను, 

కొందరే నన్ను అర్ధం చేసుకుంటారు. నేను ఎవరి మీడా ఖర్యాదు 

చేయను, కాని, ఇవన్నీ మీకు తెలియజేయాలని రాస్తున్నాను. 

అంతే; మీరు ఇవేమీ తీసుకోరనుకుంటాను. 

డిసి? 



“నేను నా గురువుతో - పభువుతో = పియతమునికో 

పూ రిగా ఐక్య మైనాను, అది సత్యం, ఇప్పుడు “కృష్ట లేడు, 

కా త్ర ం దీన్ని జ ర, వెడ్డివుడ్ లాంటివాళ్ళు అంగీకరించకపోవచ్చు. నా 

ఆలోచనా విధానానికి ఏ ఒక్కరినీ, మార్చాలని, ఒప్పించాలని 

చూడ్డంలేదు. నా తల తిరుగుతోంది, * అన్నాడు. 

ఆ సమయంలో అనీబిసెంట్కు జబ్బు చేసింది. ఆమె 

లండన్ నుంచి ఇండియా వచ్చింది. ఆమె అన్ని కార్య |కమాలు 

రద్దు చేయబడ్డాయి. ఆమెకు క్రమంగా బాప కశ క్రీ తగి 

పోయింది. ఆమెను చూడ్డానికి కృష్ణమూ ర్డీ అడయార్ వస్తే, 
జారి అరండేల్, రుక్మి జీదేవి అసీవీసెంట్ను వదిలేసి, ఎక్కడికో 

వెళ్ళిపోతూ, నీ దారి నీది, మాదారి మాది. మేము [ప్రభువుకు 

సన్ని హితులం,” అన్నారు, 

వారి నిష్క్రమణతో అనీబిసెంట్ దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో 

ఒక ముఖ్యమైన శాఖను-అంతరంగశాఖను _ మూసేసింది; ఆ 

అక్టోబరు నెలలో. దివ్యజ్ఞాన సమాజ అధ్యక్ష పదవిని వదిలేసి, 
కృష్ణమూర్తి వెంట తిరగనారంభించింది, అనీబిసెంట్. అయినా 
ఆమెలో పూర్వం నూదిరి ఉత్సాహం లేదు. సమాజంలో కలతలు, 
అనఖ్యత, తిరుగుబాటు వచ్చాయి. ఆమె అనారోగ్యం, 
వృద్దాప్యం వాటికి తోడయా్య్యాయి. అమె కృష్ణాజీ వెంట తిరు 

గుతూ “కృషమూ ర్తి ఏం చెప్పినా, అది [ప్రభువే : జగద్దు 

రువే: ” అంటూ వుండేది. 

కృష్ణమూర్తి అడయార్ లో వున్నప్పుడు [ప్రతిరోజూ 

ఉదయం ఏడు గంటలకు గోష్టి జరిపేవాడు. ఒకసారి గోష్టిలో 

అందరూ ఆడవాళ్ళే వున్నారు. వారితో, “ఛీకటిగదిలో వుండి, 

రినిర్ర 



దోవా_ తెన్నూ తెలియక, తడుముకుంటూ, ఎవరై నా వచ్చి, 

ఖెట్వేసి, తమను బై టికి తీసుకువెడతారేమోనని చూసేవారి 

మాదిరిగా వున్నారు, మీరంతా ; ” అన్నాడు, 

ఆ సందర్భంలో వ కికలవాళ్ళు, దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో 

వున్న పతి అందమైన అమ్మాయితో కృష్ణమూర్తి [ప్రమ 

వ్యవహారాలు సాగిస్తున్నట్లు [ప్రచారం చేశారు, 

టి న్ అ 

కృష్టాజీ మేరి లూట్యన్స్ను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా డని 

లండన్లో గోల బయలుదేరింది. ఆ గోలకు వారిద్దరూ గొడవ 

పడ్డారు. కృష్టాజీ లేడీ ఎమిలీకి ఉత్తరం రాస్తో, “ఈ గోలతో 

నాకు తలకిందులె నంత పని అయింది. ఆ విషయంగురించి 

దీర గ్యా జాగ తగా యోచించాను. నా భావాలు, నా 

ద్భక్స ధం మేరీలూట న్స్ పురోభివృద్ధికి అడ్డు రాను, 

జోక్యమూ చేసుకోవు. అందరూ నాతోకలసి నా మార్గాన 

నడవరు. పూర్ణ వికసిత పుష్పం మాదిరిగా ఆమె వారినుంచి 

బైట పడుతుందనుకుంటున్నా ను,” అన్నాడు, 

1929 జనవరి పదహారవ తేదిన అడయార్లో స్టార్ సంస 

తాలూకు కేం|దకార్యాలయం తెరిచారు. 

మార్చిలో కృష్ణమూర్తి “నేను ఎవరినీ ఒదులుకోను. 

[క్రమంగా వారే నన్ను ఒదిలే సారు, ౫” అని మితులకు ఒక 

ఉత్త రంలో రాశాడు, 



ర60డన భాగం 



కృషపురార్తి చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 
దద ఆతి 

సమయం ఆసన్నమైంది. 1929 ఆగస్ట్ రెండు మూడు తదిలలో 

[ప్రపంచ సంస్ద సభ్యులు అమెన్లో క్యాంప్ ఎర్వ్బ్వాటు చెశారు. 

ఆ సమావేశాలకు లక్షమందికి పెగా సభ్యులు హాజరై నారు. కృష్ట 
నే 

మూరి ఏంచెపుతాడో విందామని దాదాప పపంచ దెశాలన్ని ంటి 

నుంచీ పకినిదులు వచ్చారు. ప(తికలు, రేడియోలు వా ర్తలకు 

షు చికు న్నాయి, యావత్ పపంచం కృష్టమూ రి రి చెప్ప బోయే 

సంగతి మీద దృష్టి పెట్టింది. అతను ఆ క్యాంపును |పారంభించే 

దబుందు, తాను సర్వా దెకార రి హోదాలో వుండి ఆ సంస్టను రదు చేసి 

ఆ సంస్టకు తాను రాజినామా చేశారు. ఆ సంఘటనతో క్యాంపులో 

సంస్ట సభ్యుల్లో, దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో, |పపంచమంతటా 

సంచలనం బయలు వెరింది. తనను అనుసరించి, ఆరాదిస్తున్న 

సమాజాన్ని, సంస్లన. పునాదులతో కదిలించారు. అనూహ్యమైన 

సంగతి జరిగినందుకు సమావేశాలకు హాజరై న అసీబి సెంట్ 

కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. తనను మొదటినుంచి అనీబిసెంట్ 

ఏవిధంగా వూహించి, పెంచిందో దాన్నంతా ఒకసారిగా నిరా 

కరించాడు కృష్ణమూర్తి. తానేదో అపురూప, అద్భు తశ క్రి 

వంతుడనై న జగదురువుగా, తిరిగి నసానన్న ఏసు |వభువుగా, 

అవతార పురుషుడుగా, గవ్చివిలూ గా భావి న్నవారిని నిరా 

కళ్ళముందు తాము వీజొ లిన అధునిక, మా ర్ల ద రక 

జగద్దురు దివ్యమంగళ స్వరూపం వెలవెలబోయింది. 

కృష్ణమూర్తి తనకు కానుకలుగా, బహుమతులుగా, ధర్మంగా 

_పేమతో ఇచ్చిన ఎసేట్లనూ, భవనాలనూ తిరిగి స్వంతదార్తకు 
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నచ్చ జెప్పి ఇచ్చేశాడు. ఆ సందర్భంలో అనేక ఉపన్యాసాలు 

ఇచ్చా డు, ముఖ్యం (ప్రపంచసంప్ట సభ్యులను ఆదేశించి : 

“దానా చర్య కొందరికి విచారకరంగా, మరికొందరికి 

సంతోషకరంగా వుండవచ్చు. ఎవరికి ఎట్లావున్నా ఇప్పటికి 

రది తప్పదు. 

“ఈ సంస్టను రద్దుచేసి, మీ రేం చేసారు? ఎట్లా జీవిసారు! 

అనుచరులు అఖ్మ_ ర్లైకపో తే, జంక మిమ్మల్ని వినెదెవరు ? * 

అని మీరు నన్ను పశ్ని స్తే, “* నేను అనుచరుల్ని కోరడంలేదు, 

మీరూ అఖ్మర్లెదు. నేను చెప్పేది వినడానికి ఐదుగురు వుంటే 

చాలు. వాళ్ళు సత్యం వైపు తిరిగి వుండాలి. ఆ ఐదుగురుకే 

మతం _ మోక్షం _ ఆత్మ ల (పమ వ మృ త్యువు, అంటే 

ఏమిటో అర్హ మైతే చాలు, 

“నేనా సంస్టనుంచి బై టికి రావడంతో, నాలో పూర్థి 
మార్చు వచ్చింది. ఎంతో అనుభవం కలిగింది. ఆ 

అసత మైనదిగా తోచడంతో, దాన్నించి బె టికి వచ్చే శాను. కాని, 

అది అన్నివిధాలా ఐశ్వర్యవంతమైన సంస్ల. అనీబిసెంట్ 

ఆశించి, సాపించి, నన్ను సర్వా దికార్ని చెసింది. కాబట్టి, నేను 

ఆ సంస్లనుంచి బె టికి రావడంతో ఆమెచాలా బాధపడింది. మధన 

పడింది. ఆ సంస్టనుంచి బైటికి వస్తే, నా తిండి, ఒట్ట, వసి 

ఎట్లానో నాకు తెలియదు. అయినా అనీబిసెంట్ నా యెడల 

దయగా వుంది. ఆమె మొదటినుంచి నన్ను తన కన్న కొడుకుగా, 

చూసుకుంటూ, నా స్వంత ఆలోచనా విధానాన్ని అంగీకరిస్తూనే 

వచ్చింది. 

“ఆ సంస్టకు నేను సర్వాదికారిని గనుక, దాన్ని నిలిపి 

వేయాలనే దృఢనిశ్చ యానికి వచ్చాను. అ నిర్ణయం క్షణి 
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క్ దెకంవల్లి కలిగింది కాదు. దాని గురించి రెండు నిండు 

సంవత్స రాలు దీర్ష్యంగా, జా్యగత్తగా, ఓపికగా, నిదానంగా, 

నెమ్మి దిగా , _ప్రశాంతంగా యోచించి, చివరికి దాన్ని ఎ త్తిపయ 

డాని కే నిరయి: చుకున్నాను. ఆ సంస్థ సబ్యులై న వారు, వారికి 

ఇషమెతే మరో సంస్ల సొపించురోన చ్చు. 
(wa 

“అ సంస్టను ఎత్తివేయడంలో గల నా ఉద్రెశ్యాన్ని 

అర్దం చెసుక నా వారు పీ మగ గురుంటేచా బాలు. మేము నలుగురమూ 
గొ 

ఒకరి నొాకరం అరం చెసుక ని, కొత్త [ప్రపంచాన్ని స్ప షైంచు 
2 వాలి ర్ 

కుని ఆనందిసాం. ఆ ముగ్గురిలో సత్యజ్వాల నిరంతరం 

రగులుతో వుండ డాలి. ఆ మహాజ్వాలతో వారు తవు చుట్టూవున్న 

వాటిని అన్నింటినీ నుండించి, అన్నింటికీ [ప్రమాదకర మైన 

వాళ్ళుగా వుండాలి. ఎంతో తెలుసుకోవడానికీ, నేర్చు కోవడానికి 

వారు కడు శ్రద్దగా వుండాలి. 

“4 నెన్స* అనే దాని చుట్టూ ఏర్ప డివున్న రాజిగ్ “డల్నీ, 

అడుగడుగునా ఎదురయే క అడ్డంకుల్ని , నిరంతర ఎరుకతో, 

జాగరూకతతో తొలగించుకోవాలి, [ప్రపంచంలో ఏది అసాధ్య 

మెనది లెదు. కనుక మొదల్లో బ్రహ్మాండంగా, అసాధ్యంగా 

కనుపించెవికూడ, తీ వసాధనవల్ల అల్పమూ, స్య్వల్పమూ, 

సూక్ష్మమూ అయిపోతాయి. అందుచేత నన్ను అర్హంచేసుకున్న 

ఆ ముగ్గురిలో మొదట్లోనే స్తిర నిశ్చయం, గట్టి సంకల్పం 

వుండాలి. లేకపోతే వారు చేసే సాధన ఇష్టాయిష్టాలకు, ఏదేదో 

వెతుకులాటలకూ, పకి దాన్ని విడదీసి చూసేందుకూ దారి 

తీస్తుంది, కనుక వారు ముందుగా తవు జీవితాశయం ఏమిటో 

స్పష్టంగా తెలుసుకుని, దాన్ని పూర్తిగా అర్హం చేసుకోవాలి. 

అప్పుడే వారు తమను తాము తెలుసుకుని స కమమార్శంలో 

పెట్టుకో గలుగుతారు. (కమబద్ద మైన ఆ జీవితమే, ఓ ఆనందం, 

అందం. అది [పమజనితం, 

డీలీలి 



ంస్టకో, నామానికో, రూపానికో _ దేనికో ఒక దానికి (ప్రత్యెక 

t9 of లువ ఇచ్చి అసలు సత్యాన్ని ఉపేక్ష చేస్తారు. మరచిపోతారు, 

నేను [పవ క్షనో, జగద్దురువునో, తిరిగి వస్తానన్న ఏసు పభువ్వనో 

అనేదీ : దాన్ని మీరు అంగీకరించడం, అంగీకరించక పోవడ 

మనేదీ ఏమా్యతం ముఖ్యమైన సంగతులు కావు. * ప్రవక్త _ 

జగద్దురువు ” అనే మాటలకు ఏ గొప్పతనమూ లేదు, ఏ 

అర్ల్షమూ లేదు. కాని, నేను చెప్పేది విని, అర్హం చేసుకోవడం 

ఏమంత కష్టం కాదు. అది నిత్య జీవితం సంగతి. తెలివై న 

వాళ్ళు, బ క్తికల వాళ్ళు అన్యభావ |పభావంవలి సహజ మోర్ష౦ 

వదలి, తప్పుతోవ తొక్కడంవల్ల, నిత్య జీవితాన్ని అర్హంచేసు 

కోలేకపోతున్నారు. నిజంగా వెతికేవానికి, సహజంగా వున 

వానికీ అన్నీ బోధపడతాయి ఏ కష్టమూ లేకుండా అతనికి 

ch cE bh ఫ్ Ga} డ్్న ణ్ క్ి త్రి (0 ద్ర (0 G (5 CA ఫ్ ల లి మ 

తక్కువ. కాని అనాటినుంచి ఈనాటివరకః* గొప్ప యోధులు 

ఈశ్వరుని గురించి మూ ట్లా డి, సపంచాన్ని సర్వనాశనం 

చేస్తూనే నన్నారు. అమాయకను (పజలు నలిగిపోతూనే 

వున్నారు. సంకుచిత హృదయులు, (పము రహితులు ధనం 

గురించి మాట్లాడుతూనే వున్నారు. దెవుడు లేడని నేనెప్పుడూ 

అనలేదు. ఆ దేవుణ్లి నెను “జీవితం” అంటాను. ఎందుకంటె, 

జీవిత మె మానవుణ్ణి సత్యం దగ్గరకు తీసుకుపోతుంది. 

“నేను కోరేది సంపూర్ణ జీవితం. అంతేకాని నేనేమిటో 

ఏకు అనవసరం. అసలు నేనేమిటో మెరు ఎప్ప టికీ తెలుసు 

కోలేచు, జీవితలలో సత్య మొక్కటే ముఖ్యమైన సంగతి. ఈ 

(| 

ఉపన్యాసాలు, (ప్రశ్నలు, సమాధానాలు అన్నీ అనవసరం, 
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కనుక మీరు ఆ సత్యానికే శిష్యులుగా, అనుచరులుగా వుండండి 

వ్యక్తుల్ని అనుసరించక( డి. నాకు సత్యమే ముఖ్యం. అందు 

చేత దాని గురించి పదెపద చెపుతాను. అటువంటి సత్యాన్ని 

తెలుసుకునేందుకు మతాల్ని _ నమ్మ కాల్ని _ ఆచారాల్ని - 

= అ వం రా, ర్ చం 3 సాం (ప్రదాయ ల్ని _ అన్నింటిని దూరంగా నదసి, స్వచ్చ గా 

వుండండి. మీరు నాకు అనుచరులమని గాని, శ శిష్యులమనిగాని 

అనుకోకండి. అడి నాకు ఇష్టం లేదు. నేను శి ష్యుల్ని, అను 

చరుల్ని కోరడం లెదు. సత్యాన్వేషణలో ఒకరి శిష్యులు కావడం, 

సత్యాన్ని తప్పుమా రంలో పెట్టడం , మీరు వ్యక్తులకు అణగి 

పుండటంవల అసలు సత్యాన్ని మరుసొరు. కనుక నేను చెప్పెది 
ఇట. అనాలో 

శదగా వినండి. 
0 

“సెనాకనాడు చూసిన అందాన్ని, తేజస్సు ను, దృశ్యాన్ని, 

అనుభవించిన ఆనందాన్ని, తెలుసుకున్న సత్యాన్ని, హొందిన 

ఈశ్వర రాజ్యాన్ని, సిన పూలతోటను, ఆనంద సాగరాన్ని 

_ మీరు కూడా చూసి, పొంది, అనుభవించి, ఆనందించాలని, 

దాని ప్ని అనుభవపూర్వకంగా కురూ తెలుసకోవా 

లనీ నేను లోపల్నించి కోరడమేకాక, మిమ్మల్ని దాని దగ్గరకు 

పీసుకు పహోతానన్నా ను ౩ కాని, ఈనాడు ఆ విదంగా చెప్పి, మీకు 

* ఏ సంఘం, ఎసంస్టై, ఏనిర్మా ణం మాన నవుద్జీ ఆధ్యాకి కం 

వెపు తిప్పే, సత్యం దగ్గరకు కీ సుకుని వొలేవు. జీవితంలో 

ఏసంస్టనూ స్టాపి పించకూడదు. స్టాపి పించబడ్డ వాటిల్లో చేరకూడదు. 

అవి తమకే గాక, అందరికి అనాన్ కోగ్యకర మైనవీ, హానికర మెనవి, 

అనర్జదాయకమైనవీ, అభివృద్ది నిరోధకమైనవి. అవి దేన్నీ 
అర్హంచేసుకొనివ్వవు. అవి వ.నిషిలోని చురుకుదనాన్ని చంపు 

తాయి. ముఖ్యం, అధ్యాత్మిశా కానికి అవి అనవసరం. అవి 
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మనిషికీ, మనిషికీ మధ్య ఘర్షణలు, కలతలు, తికనుకలు 

కలిగించి, జీవితాన్ని గందరగోళం చెసాయి. [కమంగా అవి 

కుంటివాని చంకకింది క్యరలై, బంధాలై మనిషిని బలహీన 

పరుసొయి ; బందీని చేసాయి. దానితో అతనిలో ఎదుగుదల, 

వికాసం పూర్పిగా అణగిపో తాయి. తనను తాను తెలుసుకోకుండా 

అతన్ని మూ సేసాయి అందుకే నేను ఆ సంస్థను ఎ తేశాను, 

శ నెనెట్లా జెవిసానా | జీవితంలో సాహస కృ త్యాలమీద 

కాక్క కనీస నిత్యావసరాల మీద ఆధారపడి హాయిగా బతక 

వచ్చు. నాకేం కావాలో, నాకేమి అవసరమో, నాకు తెలుసు. ఆ 

అవసరాలూ అంత ఎక్కువ కాదు. అవి అందరానివీ కావు. 

కాబట్టి నా దేహపోషణకు సరిపడేంత దానికోసం కూలిపని చేసిగాని, 

ఉపన్య్యాసాలిచ్చి గాని, ఏదైనా రాసిగాగి సంపాదించి (బతుకు 

తాను. ఎమైనా అది అంత ముఖ్యమైన సంగతి కాదు, 

గ్ క్కు [ప్రపంచంలొ నెనాక్కటే చేయదలచుకున్నాను - 

ఒక్క సంగతే చెప్పదలచుకున్నాను _ అది, మానవుడు 

స్వేచ్చగా వుండటం. |పజలు పక్షులాగ భారరహితంగా, 

స్వేచ్చగా వుండటం. పరమానందంతో విహరించడం. చిత 

కారుడు తన చి|కణలో ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని, విజయాన్ని 

పొందు నట్లు, నెను అనాడు ఆనందిస్తాను. అంతేకాని, ఒకరి 

భావాలకు అనుగుణంగా తము మనసులను మలచడం, మళ్ళిం 

చడం, వంచడం, అనుసరింపజేయడం మానసిక బానిసత్వం. 

మానవుఖణ్ణి ఏ అడ్డూ, హద్దూ, అవరోధమూ లేని సంపూర్ణ స్వేచ్చా 

పరుణ్ణిచేసి, అతన్ని అన్ని భయాలనుంచి తప్పించి, పంజరం 

లోంచి విడిపించాలనేదే నా సంకల్పం. అటువంటి స్వేచ్చా 

యుతమైన జీవితం తమకు అఖ్క్మర్లీదని కొందరు నిర్లక్ష్యంగా 

తప్పుకు తిరుగుతారు. 
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“ గతబంధంనుంచి మనసు వెరె స్వేచ్చ గా నిర్మలంగా 

వున్నప్పుడే సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. కాని, సత్యానికి 

ఒక మార్షమంటూ లేదు. దానికోసం ఒక మతాన్నో, సంస్టనో, 

వ్వ క్రినో అనుసరించవలసిన పని లేదు. స్వేచ్చగా, నిరభ్యం 

తరంగా, నిర్భ యంగా, సంపూర్ణంగా, ఏ నిబంధనా _ నియమం 

లేకుండా Absolute and Uncondtional గా వున్నప్పుడే, సత్యాన్ని 

తెలుసుకోగలరు. ఎందుకంటే, సత్యానికి హద్దులూ ; అవధులూ 

లేవు. అది అన్ని కాలాల్లో, అంతటా ఒకే విధంగా విస్తరించి 

వుంది. అటువంటి విశ్వవ్యా ప్తమైన సత్యాన్ని ఓ నిర్హీత క్రమంలో 

పెట్టి, ఇష్టంవచ్చి నట్లు నడపలేము. అది అలా నడపబడేది కాదు. 

ఏం చేసినా అది ఘనీభవిస్తుంది. లేదా నిర్ణవమైపోతుంది. కాక 

పోతే ఇతరుల మీద రుద్దడానికి [క్రమంగా ఒక మతంగా 

తయారౌతుంది. 

“కాని అసలు సత్యం మీలోనే వుంది. కనక ముందు 

మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోమని నేను అన్నప్పుడు, మీలో 

ఏ ఒక్కరూ ఆ విధంగా చేయడానికి సిద్దప డలేదు. అటువంట 

ప్పుడు మీకు ఓ సంస్థా, ఓ సంఘం, ఓ గురువు, ఓ సర్వాదికారి 

ఎందుకు ? చెప్పిన దానిని చేయడానికి నిరాకరించినప్పుడు 

బోధకుడు ఎందుకు ? అందుచేత నేను చెప్పేది కనీసం ఒక 

రైనా విని, సత్యంవై పు తిరిగితే చాలు. 

“ నేను రొకసారి గట్టిగా చెపుతున్నాను _ హదులూ, 

అవధులూ లేని సంపూర్ణ జీవితాన్ని అనుభవించమని. మీరు 

నామారాన నడవదలచుకుంటే, అన్నింటినీ దూరంగా పెట్టి, భార 

రహితంగారండి. మూర్ధ మైన, బుద్ది తక్కువ సంగతులన్ని ంటినీ 



పక్కన పెట్టండి. నిర్భయంగా, ఏ నిబంధనా లేకుండా స్వేచ్చగా 

వుండండి. సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే గట్టి పట్టుదలతో పుండండి. 

అప్పుడే మీరు మీ యెడల నీతిగా, సత్యవంతంగా, న్యాయంగా, 

నిజాయితీగా, యోగ్యంగా వుండగలరు. మీకు మీరు నిశ్చల 

మైన, నిశ్చ యమెన, నిశ్చితమైన, నిర్దిష్టమైన భావంతో వుండ 

గలరు. 

“మీకు తెలియని వాటితో ఆటలాడుతో కాలం గడపకండి. 

ఆడుకోవాలనిపి సై, చిన్నపిల్లల ఆట వస్తువులతో ఆడుకోండి. 

లేదా, అన్నింటినీ విసిరి కొట్టండి, ఏదో ఒకటి పూర్తిగా, 

(శద్దగా, చేయండి, ఏది చేయడానికీ మీకు మీరే నిర్ణయ 
అన చాన ద 

కర్తలు. ఆప రేషన్కోసం డాక్టరు దగ్గరకు వెళ్ళిన రోగి, బాధను 

ఎల్లా భరిసాడో ; అట్లాగే మీరూ బాధలు పడడానికి సిద్దంగా 

“ అందరూ దేన్ని వెదికి తెలుసుకుంటారో, నేనూ దాన్నే 

వెదికి తెలుసుకున్నాను, ” అని నేను అంటున్నానని మీరు 

నన్ను ఓ అధికారిగా తీసుకోకండి. నేను చెప్పేది విని, 

ఆలోచించుకుని, ఏదో ఒకటి చేయడానికి సిద్దంగా వుండండి. ఆ 

సంబంధాన్నే రోజు రోజుకీ మరింత దృఢపరచుకోండి, పరి 

శుద్దం చేసుకోండి, శాశ్వతం చేసుకోండి. అప్పుడు మీలో 

“నేను?” అనేది కల్పించే రూపాలన్ని సంపూర్ణంగా వుంటాయి. 

అన్నీ స్పష్టంగా తెలుసొయి. 

“ కాని, మీరు నిత్యజీవితంలో వా _స్టవానికి బదులు వాటి 

(పతిరూపాల్ని ముఖ్యమైనవిగా, ఐలువె నవిగా బావిస్తున్నారు. 

మీకు నిజంగా తెలుసుకోవాలని వుంటే, లోకపరంగా మిమ్మల్ని 

పెంచి, పోషించే అవా_స్టవ విషయాలన్నింటినీ దూరంగా 
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వుంచండి, అన్నింటినీ ఒదలమంటున్నానని నేనేదో కఠినంగా, 

కారంగా మాట్లా డుతున్నా ననుక్ వద్దు. మీరు నిజ మె న 

జత్యాన్వేషకులై కే, క్స్ చుట్టూ కమ్మిన నీడలనుంచి ఎట్లాగూ 

ఒకరోజున తప్పు ంచుకుని ఆ “వెలుగులోకి వసారు. అప్పుడు ఆట 

వస్తువులన్నింటినే ఒదులుతారు. అదె ఒక సాధన, నేను చెప్పేది 
మెైలె, అరచి, నన్ను ఆపండి, నిజమైతే అంగీకరించండి. 

WR మార్గాన్ని అనుసరించినా, అంతరంగికంగా కొన్ని 

యాతనలు, అసంతృ ఎ ఒంటరితనం, భయం వుండనే 

వుంటాయి. తనను తాను తెలుసుకోనం తకాలం ఆరాధన, ఆచరణ, 

అనుసరణ, అనుకరణ, మతం, నమ్మకం, దేవతలు, సిదాంతాలు, 

సౌం|పదాయాలు, వేదాంతాలు అన్నీ వ్యర్దం. అవన్నీ నేను 

పడ్డాను గనుకనే, అవి నిరుపయోగ మైనవని మీకు చెపుతున్నాను. 

అందుచేత ఎవరికి వారు తమలోనే సఖ్యతను, ఐక్యతను, సమన్వ 

యాన్ని ఎర్చాటు చేసురోముంటున్నా ను. 

“ పతి ఒక్కరూ ఎప్పుడూ దేనికో ఒకదానికి భయపడు 

వుంటారు. ఆ భయంవల్ల దుఃఖం, బాధ, దెన్యం 

యో రాటం, పాతపద్దతులు, చివరికి శూన్యం _ ఇన్ని వసాయి. 

అందుచేత ముందు ఆ “భయం” నుంచి బై టపడాలి. నిజంగా 

వినే వాళ్ళను మేలొల్పడం, (పేరేపించడం, స్వేచ్చ పరచడం 

నా జని. అది, నాస్వంత అభి పాయాలతో కాదు. వాళ్ళ గురించి, 

వాళ్ సృ టి కాగ త్త తగా ఆలోచించుకోవడం ద్వారా, ధ్యానం దా 

రుకతో, స్వానుభవంతో తెలుసుకోవడం. 

సరా, 

“అన్ని భయాలు పోయిన తర్వాత ఎట్లానూ మార్చు 

వసుంది, వసంతకాలంలో అకులు రాల్చిన చెట్లు కొత 
=O లొ CT) 
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చిగుళ్ళు తొడుగునట్లు, కాని, మిరు ముందు ఆ మార్చును 

తలచుకుని భయపడతారు. ఎందుకంటే, ఏళ్ళ తరబడి పోగుజేసు 

కున్నవన్నీ సమూలంగా తుడిచిపెట్టుకుపోతాయనే భయంవల్ల 

బాదవల. ఆకులు రాల్చిన మోడుచెట్లను తలచుకుని భయపడ 

తారు. ఆకులు ఎట్లానూ పంధి, ఎండి రాలతాయి. తప్పదు. ఎంత 

[ప్రయత్నించి ఆకుల్ని రాలకుండా ఎవరూ ఆపలేరు. అట్లానె 

కొ త్రచిగుళ్ళు రాకుండా ఎవరూ అడ్గుపడలెరు. నెను చెప్పేది 

తప్పు, అబద్దం, అ కమం అనిపి సే, నన్ను వదిలేసి వెళ్ళి 

పొండి, దెనికి నా ఓర్చు అనసరం. జీవితంలో అదే విలు 

వైన సంగతి. ఆత్మ పరిశుద్దంగా, పరిపూర్ణంగా ఉంచుకోవడమే, 

నా ఆధ్యాత్మి కతత్వం. అదె శాశ్వతం _ సత్యం-_ (పేమ. 

“పవి తమైన మానవుడు తప్ప, మరో “మాధవుడు” 

లెడు. మనను మనం తప్పు, మరే శక్త నునను స్వాధీనంలో 

వుంచుకోలేదు. మనను మించిన మార్గదర్శకుడూ, గురువూ 

వేరుగా లేరు. మనం సృషించుకున్న స్వర్గ, నరకాలు తప్ప, 
. . ప్ 2 లగ 

ఏమీలేవు. అలాగే, బాప_ పుణ్యాలు ఏమి లెవు. మనకు మనమే 

పూర్తి బాధ్యులం, ఇంకెవరూలేరు, కారు. నునమూ ఇతరులకు 

బాధుకలం కాము. ఉన్నది మనం మాతమే. 

శ్ర శత్వాలను పూర్తిగా తెలుసు 

నే (పతి ఆలోచనకి కలతచెంది, 

అల్లల్లాడి (పతి మనోవికారానికీ _ సాం|పదాయానికీ అసం 

తృ పులై వుండండి. పతిదాన్ని సంశయించేంత శక్తి 

సామర్గ కంకలిగి వుండండి. అప్పుడే మీఠు సత్యాన్ని తెలుసుకో 

గలుగుతారు. ఏది ముఖ్య మెనదో అప్పుడు తెలుస్తుంది, ఏది 

సత్మర్శొ ఎవరికి వారికి స్వానుభవంతో తెలుస్తుంది. కనుక 

| పతివారికీ స్వతం[త ఆలోచన, తన కాళ్ళ మీద తాను నిలిచే 

“కనుక మీరు మీ వ 

కోవాలనుకుంటే, చలించికొట్టుకు 
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శక్తీ వుండాలి. పపంచం తప్పుగా ఎంచినా సరే. అట్లా 
నిర్భ యంగా, నిశ్చలంగా నిలవాలంటే, నిష్కల్మషమైన మనసు 

కలిగివుండాలి, గొప్పు ఆశయాలు, బావాలు, ఆదర్శాలు అంటూ 

ఏవో కొత్తగా తెచ్చి పెట్టుకుని, మిమ్మల్ని మీరు మోసవుచ్చు 
కోకండి; ఆసహజంగా వుండకండి. వ్యకి రిగత కోర్కెలతో, 

దురభిమానాలతో, సంకుచిత చప్ప బొవాలతొ, మీమ్మ ల్ని మీరు 

వంచించుకోకండి. ఉతా స హంకో సం (సోొత్సాప హంకసం, ఇతరుల 

నుంచి సహాయంకోసం ఎప్పుడూ ఎదురు చూడకండి. 

‘6 ఒకు సంగతిమా (తం గుర్తుంచుకోండి - దురభిమానా 

అతో, పక్షపాతాలతో బందిలు కావద్దు. ఎందుకంటే, అవి 

పర్వతం మిద పడే నీడ మాదిరిగా వుంటాయి. అవి నిర్మల నీలా 
కాశంలో అడ్డంగా పోయె మేఘాలు మాదిరిగా వుంటాయి. అవి 

మనసును వ కంచేసాయి. వాటికి తెలుసుకునే, అవగాహన చేసు 
కునే శ్రి లేదు. కనుక వాటి విషయంలో మీరు జీవితమంతా 

మెలకువగా వుండండి. 

“మిమ్మల్ని మీరు తెలుసువోవాలనుకుంటే, సమ స్ప 

పపంచానికి సదా ఎరుకలో వుండండి. సాం పదాయాల్ని, 
మతాల్ని, నమ్మకాల్ని, చదివి _ విని _ చూసి పోగుజేసుకున్న 

వాటన్నింటినీ _ ఆ సాధనా మార్గంలో అడంగా అవరోధంగా 

నిలిచిన వాటి నన్నింటిని కూలదో యండి. గతాన్న తా ఊ డె 

య్యండి. అప్పుడే ఈ మతాలు, గురువులు, గంధాలు, 
సాం [పదాయాలు అన్నీ అర్హమౌతాయి. జీవితంలో ఒకటి అర్హ 

మెత, అన్నీ అర్హమౌతాయి, కనుక ముందు మిమ్మల్ని మ్రు 

తెలుసుకోండి. 



“సృష్టి అంటే, అనంతమైన కదలిక. ఆ కదలికతో పాలు 
(+) 

మనమూ కదలి, చలించి, జ్యలించక పో తె, “నెనుక, జీవిత 

అపారత్వానికి. చచ్చి 3 వ, అన్ని విధాలైవ అధికారాలకూ, 
యా 

సాం పదాయాలకు, నీకి _ అవినీతులకూ మతాలకూ, అన్నింటికీ 

చచ్చి - స్వేచ్చా జీవనం గడవకపోతే ; కాలరహితమైన స్టితిలో 

అంటే, వరమానలలో జీవించలేము. అనంత మైన, శాశ్య తమైన, 
అతో 

దివ్యమెన జీవితం గడపాలంటే, గతానికి చెందిన జననంతో, 

బవిష్యుత్తుకు చెందన మరణంతో వూ (తం సంబంధం లేకుండా 

హాయిగా “ఆ క్షణం "లొ నిలిచిబోవాలి. 

ఆకాశంలో మెఘాల్ని గాలి వెంబడించి, తరుమునటు: 
గొ 

భూమిమీద మానవుణి జీవితం వెంటబడి తరుముతుంది. గాలి 

చెత తరునుబడే మెఘానికి నిశ్చ లత్వ్యం, శాంతి లేనటే : లక్ష్యం 
mat) 

లేని మానవ జీవితం అశాంతిగా, అందకారవంయ=గా వుంటుంది. 

ఒక్కటె. దానికి (వ ల్యకించి నిర్మాణం, నాశనం అంటూ ఏమీ 

లేవు. ఆ జీవితంలో మీరు, నేను, అదర, అంతా, అన్నీ 

చ వున్నాయి, వున్నాం. ఆ జెవితమె మానవః 

(టు అన 

ది తన్ని సరిమితమైన హదులో వుంచి, 
Pn) యా ఆ a) 

నాశనమయే కట్లు చేసి, వదిలేస్తుంది. అటువంటి మహ తర మైన 
na) వారు = 0 

జీవితాన్ని అనుభపించాలంటి, వరచత నా బంధమూ అయిన 

మార్గ్దానపడి గుడ్డిగా, అనాలోచితంగా నడవకూడదు. జీవితాన్ని 



“వతి ఒక్కరిలోసూ నెనూ _ శాశ్వతత్వం” అనే 

రెండు మూలశక్తులు వుంటాయి. “ఇంకా ఇంకా అవివ+ది 

చెందాలి, ఉన్న తులం కావాలి, ” అని నిరంకరం యాతనలు 

పడుతుంది, * నేను*. కాని, ఆ “నేనేి నిత్యిబీవికంలో మదో 

[పక్క అముఖ్యం, అశాశ్వత౦, ఆ (పథానం, అసత్యం, 

అవా స్పెవం అయిన వాటిని ఎలువై నవిగా, శాశ్వత మైనవిగా, 

సత్యవంత మెనఎగా భావించి; వాటినే మరింత అభివృద్ది చెసను 

కుంటో, తన చుట్టూ రాతగోడలు కట్టుకుంటో వుంటుంది _ తన 

మనుగడవోసం, రక్షణకోసం. అందువల్లనే జీవితంలో బాధ, 

దుకిఖం. 

“ఏదో సాధించాలని తీ వంగా అన్వేషిసో, బాధలుపడుతో 

ముందుకు పోయే ఆ “నేను, కష్టపడి ఏదై నా తెలుసుకుంటే, 

ఆ అనుభవం కాసా కణంలో గతంగా మారిపోతుంది. దానికి 

అందని అనుభవవముంతా ఓ నిగూఢ రహస్యంగా, మాయగా మిగిలి 

పోతుంది. ఆ మాయీ, భ విష్యుత్తు దాన్ని జయించడం, తెలుసు 

కోవడమంటే, ఎంతటివారికీ అసాధ్యం. ఆ సంగతి అర్ర మైతే, 

“నేను” అనేది కూడా అర్హ మౌతుంది. “నేను? తెలి స్తే, అంతా 

తెలిసినబ్లే. అదే సత్యం. ఆ “నేను” అనేది తెలియకపోతే, 

అంతా మాయగా కనబడుతుంది, 

“ దీన్ని బట్టి చూస్తే, శాశ్వతమైనది, అనంత మైనదీ, అక్ష 

యమెనదీ, సత్యమెనదీ భూత _ భవిష్యత్తులో లేదనీ, అది ఒక్క 

వర్తమానంలోసె వుందనీ తేలుతోంది. అంటే, అది ఆ క్షణంలోనే 
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వుందన్నమాట. అంటే, అప్పుడే _ అక్కడే వుందని అర్దం, 

అదంతా ఒక కదలిక. ఆ కదలికతోపాటు మనమూ కదలి జీవిం 

చాలి. అదే అమరత్వం, మోక్షం, నిర్వాణం, ఐక్యం. అది 

సంపూర్ణం, సమ సం, సహజం. ఆ సంగతి, ఎపరికి వారికి అను 

భవంలోకి రావాలి, ఏ క్షణాని కా క్షణం. ఆ అనుభవం మూలానికి 

శ క్రిని ఇస్తుంది. ఓ ప్టెర మైన, నిశ్చలమైన లక్ష్యం రేనిది అటు 

వంటి అనుభవం కలగదు. ఆ విధంగా కలిగిన (పతి అను 

భవమూ, ఒక్కొక్క నీటి బిందువై , జీవనదిని మరింత విసృత 

పరచి, సము [ద గర్భాన్ని చేరుకోవాలనే క్మీవవాంచతో ఎదురు 

చూస్తుంది. ఆ స్వానుభవమే గురువై భోదిస్తుంది. మార్గదర్శకుడై 

దారి చూపి, నడిపిస్తుంది. 

కొందరు తరచు నన్నొక [ప్రశ్న అడుగుతారు “గురువు 

సహాయం లేకుండా ఎవరైనా ముకి పొందగలరా?' అని, దానికి 

“బహుశా చాలాకాలం పట్టవచ్చు. (పపంచ యాత చెసి 

వచ్చిన వారిని, [ప్రపంచయా | తకు బయలు దెది వెళ్ళ వారు 

సలహా అడిగితే ఆయన _ వారు వెళ్ళ వలసిన మార్గం, ఆగ 

వలసిన (వదెశాలు, చూసి, తెలుసుకోవలసిన సంగతులు అన్ని 

వివరంగా అనుభవపూర్వకంగా చెపుతారు. ఆయన చెప్పిన 

(ప్రకారం [ప్రపంచయా [తకు వెడిత ఆయన చూసినవే, ఆయనకు 

తెలిసిన వే తర్వాత వెళ్ళి నవారికే తెలుసాయి. య దృశ్యాలే 

కనుపసాయి. 

“ గురువంటే ఏమిటో ఆలోచించడం అసాధ్యం, గురువనే 

ఆయన వెనక వుంటే సత్యం మీద దృష - [శద "కేం (దీకరిం 
బె ధ 

చాలి, గురువును చిన్న కిటికీలోంచి చూడ్డం అలవాటై పోయింది 
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త నుక, చాలామంది సూటిగా చూడం లేదు. వారు వ్యరి 

మీదనే దృష్టి పెడతారు, తము అర్హత నిశ్చ యించుకోవడం కోసం, 

సం, దిక్షకొనం. అందుకే ఒకరిని గురువుగా ఎన్ను 

కుంటారు; అసలు సత్యాన్ని మరుసారు, 

“ఎవ రెతే జీవితలక్ష్యం విషయంలో అనిశ్చ యంగా 

వుంటారో, వారికి గురువు అవసర ౦. సందేహించేవారికీ, 

అపనమ్మా కస్తులకూ, బలహీేనులకూ, నిశ్చయమైన జీవితాశ 

యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలనుకున్న వారికీ గురువు అవసరం. అట్టి 
వారిని గురువు మేలొల్సి, బలవంతుల్ని చేసాడు. జీవితంలో 

ప్ ఆశయం, లక్ష్యం వుంటే, అదె ఐము క్రీ పరుస్తుంది. అట్ట 

వారిని సైతం గురుత్వ [(వాత్స్చాహ పరచి, ఇ ర్యమిచ్చి, వారి 

పట ఓ దివ్యమూ ర్థిగా నిలునారు, అని అంటాను” అన్నాడు 
అదే 0) 

క్ర 

ళ్ తళ ® 

కృషమూ రి స్టార్ సంస్టను రద్దు చెసినందుకూ, తనకు 

అనుచరులు అఖ రదు అన్నందుకూ లేడీ ఎమిలీ చాలా బాధ 

పడింది ఎందుకంటే, పదెనిమిది ఏళ్ళ కిందట “ నన్ను అను 

సరించ౬డి ” అన్న కృష్పాణి పాటల్లో విశ్వాసం వుంచి అమె 

ఆనాటినుంచి అచంచల విశ్వా సంతో అతన్ని వింటో, చూసో 

అనుసరించింది అంతే కాదు, ఆమె తన ఇంటిని,పిల్లల్ని , భర్తని, 

సంసారాన్ని, సంతోషాన్నీ _ సమస్తాన్ని వదలి కృష్ణాజీని అను 

సరించింది. అటువంటి ఆమె అకస్మాత్తుగా అతని (ప్రవర్తనల 

మార్చు చూసి ఆశ్చర్య పోయింది. ఆ సంఘటనను, తన 

జఉవితచది (త “Candle in the 50౧” లో, కృష్ట్ణాజీ తన వ్య క్రైగత 

[ప్రేమను సహిత ౦ అధిగమించగలడు. కాని, అది నా 

చేతకాదు, ” అని, 
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కషాజ్ అంటాడు ం “పవి (త పమ, గులాబి పసువు? పరి 
రణ ను 

మళం మాదిదిగా, అందరికి ఉన సరిమళాన్ని అందిస్తుంది, 

పవిత్ర పేమకు భార్య - భర్త _ తండి - కొడురు _ తల్లీ _ 

పిలలు _ అంటూ ఏదీ పత్యేకంగా వుండదు * అని. 
లా 

లేడీ ఎమిలీకి ఉత్తరం రాసో,ో “ఈ నా (పవర్తనకు 

నువ్వు నొచ్చుకుని వుంటావు. క్షమించు. నేనూ విచారిస్తునా ఎను. 

నేను అనుభవించే పరమానందం, ఈ [ప్రపంచంనుంచి వచ్చి నదేః 

నేను సమసాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ను. 

దుఃభాన్ని జయించాలనుకుంటున్నాను. ఆస ౬ _- అనురాగం = 

అవి పా్యాయతా _ బంధం _ వైరాగ్యం _ ఇటువంటివి వున్నాయి 

చూశావూ; అవి చాలా బాధాకరమైన సంగతులు. అవే కాదు, 

మృతు్యపు_ జీవితం మొదలై నవి కూడా బాధాకర మైన సంగతులే! 

“ చివరికి నేను వాటిని అవగాహనతో జయించాను. కౌబట్టీ 

నేను పొందుతున్న ఆనందం అఖండం_ ఆపారం_ అనంతం _ 

అది శాశ్వత మెనది - యదార్లమైనది జ వా_సవమెనది, అది 

నిజం, సత్యం. చూడమ్మా: ఇదంతా పలాయనం మా|తంకాదు. 

కీరని తరగని దుఃఖంనుంచి తప్పుకునే మార్గం నాకు తెలుసు. 

బిలో కూరుకు పోయిన వాళ్ళు పైకి లేవదలచుకుంటే వారికీ 

సహాయంచెసాను. ఒకటి వూతం (పతి ఒకరూ గుర్తువు ుంచు 

కోవాలి. నమ్ము కాలు - భావాలు అంటూ వుండకూడదు. ఎందు 

కంటే వాటి వల్లనే, జీవితంలో (ప్రతిక్రియలు, బాధ్యతలు 

వసొయి. కనుక |పకి విషయానికీ చురుకుగా ఎరుకలో వుంటే, 

వరమానంల భావాల్క నమ్మకాల _ మొదలైన వాటినుంచి 

స్వెచ్చ ఒడవచ్చు. అప్పుడు అనంతిమైనదాన్ని దర్శించ 

వచ్చు. ఆ దృష అనందం, ” అన్నాడు, 
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(ల) ౦ ల = ర్ి oA 
Qe» 

(04 (no 
Gv 

cf అ: oA వ హోదాలన్ని ంటినుంచీ, 

సభ్యత్వా ౬ నుంచ తప్పుకున్నాడు. అతను ఎన్ని చేసినా, ఏం 

చెప్పి నా అసనీవిసె.ట్ ఏనాడూ బాధపడలేదు. కృ షమూ రి 
లం 0 

ఒంటరిగా నిలబడి సతా నస్వెషణ చేయడాన్ని ఆమె ఎంతగానో లీ 
జ్ఞాన సమాజంలో మళ్ళా అంతరంగ శాఖను 

6 ౯9 

అనే చుహానాటరం తారస్గాయినందుకుంది. అ సంఘటనతో 

కృషహూ డని మి తులు కొందరు వదిలేశారు. సంస సభ్యులు 
(3 అనె 0 

వ్యతిరెకించారు. దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో రాజకీయాలు మరింత 

రాజుకున్నాయి. అదికార వ్యామోహాలు తలెత్తడంతో కృష్ణ 

కుకా రి డివ్యజాససమోజంనుంచి తప్పుకున్నాడు, 1980లో. కాని, 
అం py ౧ 

అ సమాజ సభ్యులతో, సంస్టతొ సఖ్యతగా వుండేవాడు. తనను 

గురువుగా, అదికారిగా తీసుకుని ఆరాదించే వారందర్నీ గిరా 

కరించాడు. త నను అనుసరించేవారిని ఆ పలోభంనుంచి 

తప్పించయత్నించాడు, ప్ర వివిధంగానై నా సరే, వారిని స్వేచ్చా 

పరుల్ని చేయాలని చూశాడు, వారి సందేహాల్ని తీర్చినా, 

అర్షంలేని వారి దయాల్ని పోగొట్టినా, ఎంతో ఓదార్పు ఇచ్చినా, 

లాలించినా, దిగజారిపొతున్నన్వుడు వారిని పెకి లేవనె త్తినా, 

సప వి? దలేపినా వారు ఇంకా అన్నీ స్పష్టంగా వివరించి చెబ్బనా, ని లఅలబనా ఇ 

అజ్ఞానంలోనే వున్నారనేది కృష్ణమూర్థి బాధ. వారి నమ్మ క 
ay 

(a —0 

పద్దతుల్ని ; నిర్మాణాల్ని, నిరసించి క్షణ- క్షణ కదలికలకు 

అనాస _క్టంగా ఎరుకలో వుండవని వారిని గట్టిగా హెచ్చ రించాడు. 
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అనాస క్తంగా అంటే, పపంచంనుంచి విడిపడి, దూరంగా 

వుండమని కాదు. తమ యెడల తాము వై రాగ్యభావంతో, 

అనాస క్తంగా వుండమని, నిజమైన వై రాగ్యం, కోరలు 

లేకపోవడం. వై రాగ్యమంటే, (పపంచ వా _స్థవాన్ని, అంతనీ, 

అన్నింటినీ (ప్రేమతొ హృదయానికి హత్తుకోవడం. మనని 

మనం తెలుసుకోవడానికి ఎంతో అనాస కత, వై రాగ్యం 

వుండాలి. మనని మనం తెలుసుకోనిది, దీన్నీ తెలుసుకోలేము. 

వా స్దవాన్ని గుర్పించలేము. మన గురించి మనం తెలుసు 

కోవడం ఆరంభిరచడమే, వాస్రవానికి సరై న పునాది వేసు 

వడం. సరైన న పునాది లేకపోతే లె, [భాంతి _ అజ్ఞానం- అ విద్య- 

చాద స్థం తప్పకుం ండా చోటు చేసుకుంటాయి, 

డ్ 

క్రో 

జీవిత వెరుధ్యాలనుంచి విము 9 పొాందట మె వై రాగ్య 

భావం, అనాస క్రత. అటువంటి వై రాగ్యం, ఐసారం కావడంవల్ల 

మనసు తేటపడి, విషయాలు స్పష్టమౌతాయి. అదే సహజత్వం, 

అదే పేమ, పరిపూర్ణత, 

కృష్ణమూర్తి ది న్య జ్జ న సమాజంనుంచి తప్పుకున్న 

సంగతి తెలుసుకుని అనీబిసెంట్ గొడవపడింది. కాని, 

ఆ తర్వాత సంజివరావు వంటివారు దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి 

రాజీనామాచేసి, కృష్టమూ రిని అనుసరించారు. ఆ సంవ 

త్సరం దివ్యజ్ఞాన సమాజ సమావేశానికి హాజర య్య 

నిమి త్తం లెడ్బీటర్ అడయార్ వచ్చి, కృష్ణమూ_రి సంగతి విని, 

అతన్ని న్యకిరెకించారు. ఆ సందర్భంలో కృష్ణమూ_రి విష 

యంలో ఏం చేయడానికి, ఏం మాట్లాడటానికి ఏమీ తోచక 

అనీబిసెంట్ ఉికనుక పడుతోవుంటే, “గొడవపడకమ్మా, చివరికి 

లెడ్బీటర్ కూడా నన్ను వ్యతిరేకించారు. ఇదంతా ఎప్పుడో 

ఒకప్పుడు జరగవలసిందే। నేను నా మార్గాన్ని అనుసరించి 

డిల0 



పోతున్నా నేకాని,నిత ్యజీవితంనుంచి జారుకోవడంలేదు. నేనిప్పుడు 

ఉప్పొంగే సంతోషంతో, కం దీకృతమౌనంతో, సం పూర్ణ 

ఎరుకతో, సజ్లీఐమైన జ్వాల మాదిరిగా వున్నాను. కాని, సత్యం 

నుంచి తప్పించుకుని పారిపోవడం లేదు. కనుక నువ్వునా 

గురించి ఏమ్ ఆలోచించనవసరంలెదు,” ఆన్నాడు కృష్ణమూరి. 

తాను దివ్యజ్ఞాన సమాజంనుంచి తప్పుకున్న నంగతి లెడ్ 

తీటర్తో ,వసావిసూ, “1 ౧౭1౧1౭1౧ that Truth is a pathless 
రం మి? 

land, and you cannot approch it by any path whatsoever by 

any religicn, by any sect That is my point of view, andl 

adhe:ie to that absolutely and unconditionally Truth being 

limitless, unconditioned unapproachable by any path, what- 

suever cannot be organised, nor should any organisation 

be formed to lead or to coerce people along any particular 

path .. 99 అన్నాడు కృష్ణమూర్తి. 

కరుణావ యులు, ఉదారస్వ భావులు (పజల బాధ, దుఃఖం 

చూసి, జాలిపడి ఏవిధంగానై నా వాళ్ళను స్వేచ్చ పరచి, బాధా 

నివృ త్తి కలిగించి, ఉపశమనం కలిగించాలనే గట్టి పయత్నంతో, 

ఆశతో తమ జీవితాలను సైతం అర్చించి, చివరికి అందమైన 

ఒక కొత్తరకం ఖైదు నిర్మిస్తారు. అదే వారి జీవితాల్లో విషాద 

కరమైన సంగతి, కాని, కృష్టమూరి మాతం ఆ విధంగా 

చేయలేదు. 

సర్వసాధారణంగా ఎవరైనా ళము పాత ఖై దుల్ని 

కూల్చే స్కి తిరిగి వారి, తమకు తామే మరోరకమైన కొత్త ఖైదు 

కట్టుకుని, దాన్ని అందంగా అలంకరించుకుంటారు. ఖై దుల్ని 

కట్టుకోవడం మాతం మానరు. అది వారి సహజ లక్షణం. 

తాము నిర్మించుకున్న ఖై దుల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుని, 

నల] 



వారు వాటిని కూల్చుకునెటట్లు చేయడ మె పనిగా పెట్టుకున్నాడు, 

కృష్ణమూర్తి. (పతి ఒక్కరూ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనీ, 

నిజమైన ఆనందాన్నీ, శాంకినీ అనుభవించాలని, మేలో వాలీ 

కృష్ణాజీ కోరుకుంటాడు. దానికి అందరినీ కలసి పనిచేయ 

మంటాడు, 

నిజంగా | పెమించేవాడే, విప్తవవాది. అతనిదే నిజమెన 

మతం, అటువంటి వారిలో తప్పక పరిణామం వస్తుంది. ఎందు 

కంటే, ; పము, అలోచనావిధానం కాదు. [పెనుకు హదులూ, 

తన_పర భేద భావం; జాతి _ మత _ వర్గ _ వర్ణవివక్షతలూ _ ఏమీ 
వు, ఆలోచనవల్ల సంబంధాలు, బంధాలు, నియమ _ నిషలు, 

ఆచారాలు, కార్యకలాపాలు - సమ సం పుట్టుకొస్తాయి, అవి 

వినాశనాన్ని, మృ త్యువునీ తెచ్చి పెడతాయి. పేమ వున్న 

నాడు, నిజమైన పరిణామానికి, విప్లవానికి అవకాశం వుంటుంది 

ఆలోచనలు ఆగిపోవడమే దానికి సరెన మార్గం. 
యా 
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పరిణామ మంటే, విశాల దృక్పథం. సత్యాన్ని సత్యంగా, 

అసత్యాన్ని అసత్యంగా చూసి తెలుసుకోవడం. అలాగే అసత్యం 

లోని సత్యాన్నీ, సత్యంలోని ఆమాదయోగ్య మై, అంగీకారం 

పొందిన అసత్యాన్నీ తెలుసుకోవడం అదే నిజమైన పరిణామం, 

ఎందుకంటే, ఆ స్పష్టతే నమునిషిని సర్వ బంధాలనుంచి, భయాల 

నుంచి విము ర్తి పరుస్తుంది. 

పరిణామం ఎప్పటికీ భవిష్యత్తుకు చెందిందికాదు. 

భవిప్యత్తులొ ప పరిణామం చెందాలనే మనసు ఎప్పు టికీ సత్యాన్ని 

గ్రహించలేదు. ఎందుకంటే, సత్యం క్షణ క్షణానికి కదిలేది, 
చే తన్యవం త మైనది, ఏ క్షణాని కా క్షణం నూతనంగా వుండేది. 

దిలెడ్లి 



అటువంటి సత్యాన్ని అందుకోవడానికి ఫలాపేక్ష లేకుండా 

మనసు చురుకుగా వనిచెయాలి, భవిష్యత్తులో ఏదోగా మారా 

లనే కోర్కె వుండకూడదు. 

పరిణామమనేది ఒకదాని పర్యవసానంగా ఏర్పడేడికాదు. 

ఒకదాని ఫలితమూ కాదు, పతి ఫలితానికీ కారణం, కార్య౦-_ 

రెండూ నంటాయి. ఫలితం, ఒకదాన్ని వెనక దిగవిడుస్తుంది, 

కారణం వుంటే, కార్యం తప్పక జరుగుతుంది. ఆ కార్యంతో 

పాటు పరిణామం చెందాలనే కోర్కె కూడా వుంటుంది. ఆ కోరె 

ఆలోచనల్ని రేపుతుంది. కోరె, ఆలోచన తేని సితే, (పేమ 

అటువంటి [పమ వున్ననాడు పరిణామం వుంటుంది, (పేమ 

లేనిది విప్లవాన్ని వూహించలేము. [పమ రహిత విప్లవం, 

కేవలం వినాశనం, దుకఖమయంం. 

ఒకసారి కృష్ణమూర్తి, “నాలో అకస్మాత్తుగా పరిణామం 

రాలేదు. ఏదో మహాత్యం జరిగి, విశ్వాత్మలో, పీయతమునిలో 

ఐక్యం కాలేదు. హరాత్తుగా నాకు ఏమీ జరగలేదు. నా ఆంత 

రంగిక ఎరుక ఎప్పుడూ నొ నాకు వుండనేవుంది. ఆ సంగతి నాకు 

స్పషంగా, అనుభవపూర్వకం గా తెలియడానికి చాలాకాలం 

పట్టింది. అదంతా ఒక మెరుపవలాగ, అకస్మాత్తుగా జరిగింది 

మాతం కాదు. కాని, నెమ్మదిగా _ ఒకేతీరుగా _ స్పష్టంగా 

_ర్రమంగా అంతరంగికంగా జరిగిన సంగతి, అది.” అన్నాడు. 

కృష్ణమూ ర ర్రి ఆవిధంగా ఎన్ని చెప్పినా, తమ పాట తమదే 
అన్న ల్లు, రంకు, దివ్యజ్ఞాన సమాజంనుంచీ 

ఇ 

orn 
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దేనికి ? అవన్నీ ఒకొగుక్ళు నమ్మ కంమిద ఆధారపడివుంటాయి, 

ఆ నమ్మ కస్తులంతా ఒక వర్షంగా, ఒక తెగగా, ఒక జాతిగా, ఒక 

మతంగా ఎర్పడతారు. ఆ విధంగా వర్షాలు, మతాలు 

ఎర్ప డ్లాయి. 

“అ విధంగా టఏర్చు డిన నర్గాలు, వుతాలు మానవజాతిని 

విడదిసి దూరంగా వుంచుతాయి _ హిందు; ముస్లిం, బౌద్ద, 

క్రైస్తవ _ మొదలై న పేర్షతో. చరిత పొడవునా ఇదె జరిగింది, 

నమ్మకాల పై ఏర్పడ్డ సంస్థలు (క్రమంగా కల హాల్లోకీ యుద్దాల్లోకీ 

దిగి, మనుష్యులమధ్య గట్ట రాఓిగోడలు కడతాయి. ఆ సంస్టలూ, 

సంఘాలూ, వర్గాలూ, చుతాలూ అప్పుడప్పుడూ మాట వరసకు 

తాము కట్టుకున్న రాతిగొాడల వెనకనుంచి “ విశ్వ మానవ 

కళ్యాణం _ స్నేహం _ సౌ భాతృత్వం _ శాంతి _ సమానత్వం - 
[ప్రేమ ” అంటూ గొప్ప గొప్పమాటలు అరుస్తూ వుంటాయి. 

అంతే ; 

“ సత్యం-దై వం” అనేది, సంస్థల, సంఘాల, సమాజాల, 

[పచారాల, నమ్మకాలవల్ల తెలిసేది, నిలిచేది కాదు. అది 

కేవలం న్వానుభవంవల్ల తెలియవలసింది: ఏ అనుభవాన్నీ 

నిర్మాణం చేయలేము, ఏర్పాటూ చేయలేము. దాన్ని మాటల్లో 

వర్ణించలేము. సభ కత్వంకోసం సంఘం, సంస్ట, సమాజం, 

అలాగే ఆ సంఘ పురోభివృద్దికోసం సభ్యులూ చూస్తూవుంటారు. 

ఆ సంఘ సభ్యులు |పచారానికి, పద్దతికే, నమ్మకానికి అలవాటు 

పడతారు, నమ్మ కాలలో చిక్కుకున్నవారికి, సంస్థల్లో_ సంఘాల్లో 

చేరినవారికీ, ఓ పద్దతిని అనుసరించి పొయేవారికీ స్వేచ్చ 

దుర్త భం, వాళ్ళ నమ్మకం, సంఘసంరక్షణ కోసం. రక్షణ 

వెది కేవాడు, స్వెచ్చ లేనివాడు. స్వెచ్చ లేనివాడు, సత్యాన్ని 

ఎట్లా తెలుసుకొగలడు ? 



“మనం మన మాటలతో, గుర్తులతో, చిహ్నాలతో, సౌంజ్ఞ 

అతో, (గంధాలతో ఎం ని సాధించాం? ఎంతమందిని ని|దలేపాము? 

ఎంతమందిని అఆనం౭దపరిచాం? మామూలుగా నిత కం జరిగే 

బైట సంగతుల్లోనేకాదు, ఆముష్మ కంగా ఏం సాధించాం? 

ఎప్పు టికి చెడని, చెరగని, చెదరని, తరగని, తప్పి పోని, నాశనం 

కాని ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని - సహజముూ, సామాన్యమూ 

అయినదాని తాకిడికి కాంతి మందగించని ఆ పరమసత్య్యాన్ని 

ఎంతమందికి అందించగలిగాము?” అని మనల్ని మనం 

పేశ్ని ంచుకో వాలి. 

మనకు సంతోషకర మైన, సంతృ ప్ర కర మైన, [పేకికర 

మైన సంగతుల్ని అనేకరకాల పేర్లతో పిలుచుకుంటాం. వాటిని 

అనేక పద్దతుల్లో కి మిలచుకుంటాం. ఆవిధంగా మనల్ని మనం 

ఇతరులనుంచి వేరువరచుకోవడం; మనం తక్కినవారినుంచి 
భిన్న మనీ, [ప్రత్యేకమని తలచుకోవడం అనాదిగా మనకు అల 

వాటు. ఇవన్నీ చేసి మనం దుఃఖ విము కులం కాగలమా ? అట్లా 

వమనం విడిపడి, ఏ ఒక్కరికైనా శాంతిని, ఆనందాన్ని అందివ్వ 

గలిగామా? పోనీ, తామైనా దుఃఖం, బాధను6చి తప్పించుకో 

గలిగారా? ఆధ్యాత్మికంగా ఆర్హితో వున్నవారికి కనీసం 
ఉపచారాలు చేసి, ఉపశమనం కలిగించ నగలిగామా? బాధితులతో 
కలసి నిజంగా బాధపడ్డామా + అయితే ఇంకెందుకు తాము 

పత్యేకం అనుకోవడం? అసలు మీరు చేసే వని ఏమిటి? 
ఇతరులనుంచి మీరు ఏ విధంగా చేరు? అసలు మీ ఉదెశ్యం 
ఏమిటి? మీరేం సాధించారు ? ఏం సాధించాలనుకు కుంటున్నారు? ? 

ఈనాడు “ కృష్ణమూర్తి” అనే వ్య క్తి నుంచి సత్యాన్ని 

ఎదురుచూస్తున్నారు. అవునా ! ఆ సత్యాన్నే అభివృద్ది పరచా 

అనుకుంటున్నారు. ఎవరొ ఒకరు వచ్చి, ఒకదాన్ని “సత్యం” 
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అనే పేరుమీద, మీమీద బలవంతంగా అధికారపూర్వకంగా 

రుద్దితే, దాన్నే మీరు “అసలు సత్యం”గా ఎంచి, ఆ అధికారిని 

అరాధిసొరు; అసలు సత్యాన్ని అనుసరించి, ఆరాధించడానికి 

బదులు. అవునా? 

“నేనెంతమా [తం హద్దుల్లో బందీగా వుండాలనుకో వడం 

లేదు. నేను నా డారిని పోతాను. ఎందుకంటే, అసలు వున్నదీ 

ఆ ఒక్కటే మార్గం. నాకు కావలసింది నేను తెలుసుకున్నాను, 

నేను నా పీయతమునిలో ఐక్యమైనాను,”” అన్నారు కృష్ణాజీ, 

అటువంటి స్వేచ్చా యుతమైన స్టీతిని అందుకోవడానికి 

కృష్ణమూర్తి తన మితుల, శ్యతువుల, విమర్శకులతో అనెక 

సంవత్స రాలు పో రాడవ౭ సివచ్చి ౦ది, చివరికి ఆ చిక్కు 

గొలుసుల్ని తెంచుకుని వై టపడ్డాడు. దానితో ఆయన జివన 

విధాన మె పూర్తిగా మారిపోయింది. అంత జరగడానికి ఆయన 

క్షణ-క్షణం ఎంత యాతన పడ్డారో : ఆయన్ని విడవకుండా 

విన్న వారికీ, వదలకుండా వుండి చూసినవారికి కొంతవరకు 

తెలుసు. 

1980 డిశంబరులో కృష్ణమూర్తి, రాజగోపాల్ * ఏధెన్స్ 2 

వెళ్ళారు. అక్కడి (ప్రజలు కృష్ణమభూరి ఉపన్యాసాలకు ఆకర్షి 

తులె, ఆయన్ని అనుసరించారు. ఒకతను, * కృష్ణమూ రి 

ఏథెన్స్ లో వరసగా పదిహేను ఉపనా్యనాలు ఇస్తే, అయన 

తప్పక ఏధెన్స్ మేయరు అవుతాడు, అన్నాడు. 

కృష్ణమూ ర్తి ఏథెస్స్ నుంచి లేడీ ఎమిలీకి ఉత్తరం రాస్తా, 
“ క్క దేశం, ఈ [పదెశం, కాలిఫోర్ని యాలాగ వుంది. కాని, 
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ఇది ఇంకా ఎంతో అందంగా వుంది; సౌందర్యవంతంగా వుంది. 

ఏధెన్స్ ఎంతో నాగరికత, సంస్కారం కల పట్టణం. ఇక్కడ 

గాలి ఆహ్లాదకరంగా వుంది. [ప్రజలు స్నేహ |పియులు. జీవించ 

డానికి ఇది స్వర్గం మాదిరిగా వుంది, వై లెట్పర్వ తాలు, పూల 

వనాలు, |దాక్ష తోటలు, సై పెస్ - ఆలీవ్ చెట్లతో ఎంతో 

అందంగా వుంది. ఎంత అందమని వర్ణించను? ఇక్కడ * ఏ [కో 

పోలీస్ *కి సాటై నది భూమి మీద మరొకటి వుండదను కుంటాను. 
అది అంటి నాకెంతో ఇష్టం, (పేమ. న్యాయదేవత “దెమిస్,” 

చెక్కిన పెలరాజలో వెలిగిపోతోంది. ఆ విగహం అనన్య 

సామాన్యమైనది. ఆ దేవ తామహూర్తికి నా హృదయాన్ని, 

మనసునీ పూర్తిగా అర్చించాను.” అన్నారు. 

కృష్టమూి రి ఏదెస్స్ నుంచి కాన్స్టాంటినో పిల్ వెళ్ళారు. 

బుకారెస్ట్లో రుమేనియా రాణి * మెర్” ఆయన్ని కలుసుకోవా 

అనుకుంది. అ సంగతి తెలసి, కృష్టమూ_ రె రాజభవనం వెళ్ళి, 

ఆమెతో రెండుసార్లు మాట్లాడారు. యుగోస్లావియాలోనూ, పతి 

చోటా (పత్యేక ఇంటరూ్య్యూలు, ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు, 

కృష్ణమూర్తి. 

1981 అ దో బరులో కృష్టమూ రి రి ఒహెలో వున్నారు. 

అయనతో రాజగోపాల్, రోజలిండ్, వాళ్ళ పొప “రాధి వున్నారు. 

రాజగోపాల్ టా నిల్ ఆపరేషన్ నిమి త్తం హాలీవుడ్ వెళ్ళాడు. 

కృష్ణమూర్తి ఒంటరిగా వున్నాడు, (పతిదాన్ని గమనిసో. ఆ 

సమయంలో లేడీ ఎమిలీకి ఉత్తరం రాసో “నేను పరమానందంలో 

వున్నాను. దుఃఖాన్ని జయించాలనుకుంటున్నాను. అన్నింటినీ 

అవగాహన చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ను. సంయోగ-_వియోగాల 

బాధ; జీవితం-న్ఫుత్యువు మొదలై న వాటినన్నింటినీ అవగాహన 

కోవాలనుకుంటున్నా ను; నా పరమానందం వా స్తవం, 

దరి 



అనంతం, అపారం. అది కేవలం నా భాంతి, భావన కాదు, 

అది పలాయనమూ కాదు. నన్ను నేను వంచన చేసుకోవడమూ 

కాదు. ఎందుకంటి, దుఃఖంనుంచి తొలగెమార్ష్గం నాకు తెలుసు, 

అందుచేత పజలను దుఃఖంనుంచి తప్పించే తరుణోపాయం 

కోసం చూస్తున్నాను. నేను ఎన్నుకున్న మార్గాన్ని స్పష్టం 

చేసుకోదలిచాను. ఇతరులు నా దగ్గరకు వచ్చేందుకు వీలుగా 

ఒక వంతెన కట్టదలిచాను. 

“సంసార జివితం వంటిది నాకు సమ్మ తంకాదు. ఆ రిక 

మైన బంధం నాకు ఇష్టంలేదు. జీవితంలో (పతి ఒక్కరూ 

అవసర మైనవాటినీ, అ (పస్తుతమైనవాటినీ, అముఖ్యమైనవాటినీ 

తప్పనిసరిగా వదలాలి. నా దగ్గర ఎంతో డబ్బు చేరింది. ఆ 

'బ్బు నాకు అవసరంలేదు. ఆ డబ్బు నాకు ముఖ్యమూ కాదు, 

క్షగాని మాదిరిగా నేను హాయిగా (బతకగలను. మిస్ డాడి 

"కు డబ్బు ఇవ్వకపోయినా, నేను హాయిగా, ఆనందంగా 

[బతకగలను. నేనొకటి చేయదలిచాను. దానికోసమే జీవితంలో 

ముందుకు సాగుతున్నాను,” అన్నారు. 

ఆ సంవత్స రమంతా కృష్ణమూ ర్తి, రాజగోపాల్ 

యూరప్ అంతా తిరీగారు. ఎర్జి భవనాన్ని తిరిగి యజమానిని 
2 ల వ ఒడ గార <a pe ఒబ్బ 6చి ఇచ్చ శారు, అఆ [ప్రయాణాల్ల కృష్ణమూ ర్తి జారి 

బెర్నార్స్ షా”ను కలుసుకున్నారు. షూ కృషమూ రిని చూసి, 
(కి ౧ అమి 

“నెనెప్పుడూ ఇంత సౌందర్యవంతుళ్ణి చూడలేదు, అన్నా డు, 

ఆ తర్వాత, 

ఆ రోజుల్లోనే కృష్ణమూర్తి, చిత్రకారుడు _ మహాకవి _ 

తత్వ వే త్త_ మెధావి అయిన ఖలీల్ జి (వాన్ని చూడ్డానికి ఆయన 

ఇంటికి వెళ్ళారు. ఆయన కృష్టమూ ర్తిని చూసి “నా ఇంటికే 

నిశ్చ యంగా (పమమూరి వచ్చా రు” అన్నాడు. 
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“మీకు శారీరక రుగ్మతల్ని నయంచే సే శై వుందా?” 

అని ఒకరు కృష్ణమూర్తిని అడిగిత్క, “ముందు మనొోరుగ్మ తల్ని 

నయంచెసుకోవడానికి చూడండి. జీవితంలో అది ముఖ్యమైన 

సంగతి,” అని, “మహాత్యాలు చిన్నపిల్లల ఆటల వంటివి, 

వాటికి విలువలేదు. నిత్యం డాక్టర్లు మహాత్యాలు చేస్తూనే 

వుంటారు, అవస్ని దేహానికి పరిమితం. నేను నయం చేయా 

అనుకున్నవి ఐనసుకీ, హృదయానికి సంబంధించినవి. నాకు 

తెలిసినంతవరకు ఏ గురువూ మహాత్యాలు చెయరనుకుంటాను, 

ఎందుకంటే, అవి సత్యాన్ని మోసంచేసినటై,” అన్నాడు, 

1981 _ డిశంబరు పదకొండున, కృష్ట్ణాజీ లేడీ ఎమిరీకి 

రాహ్తో, “నేను ఒంటరిగా వున్నాను. ఇలా ఒంటరిగా వుండాలని 

నేను ఒకనాడు కోరుకున్నాను. నా జీవితంలో నాకు అన్నీ 

సకాలంలో సమకూరాయి. ఇప్పుడు నావనను నిర్మలంగా, 

స్వచ్చంగా, పశాంతంగా వుంది, అది ఏకా, గచి తంతోవుంది, 

ఎలుకను పట్టి పిల్లిమాదిరిగా వుంది. ఏకాంతవాసాన్ని నేను 

నిజంగా ఆనందంగా అనుభవిస్తున్నాను. నేను పొందే ఆనం 

దాన్ని మాటల్లో వర్ణించలేను. అని, నన్ను నేను వంచనచేసు 

కోవడంలేదు. 

మరొక ఉ తరంలో, “నాకూ- | పవంచానికి మధ్య వంతెన 

కట్టాలనుకుంటున్నాను. నేను పొందినదేదో అది అందరికీ అంది 

వ్వాలని ఆ రాటపడుతున్నాను, బహుశా చాలాకాలం౦ 

పట్టవచ్చు. వర్థింపశ క్యంకాని దాన్ని వర్థించడం అసాధ్యం. 

(పకటింపబడెదెది పరమసత్యం కాదు,” అన్నాడు. 
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ఆ ఉత్రరాలు చూసి, లేడీఎమిలీ ఆ స ర్యపోయి [ప్రజలు 

కృష్ణమూరి వీపు వెనక నవ్వి, అ పహాస్యం చేసిన సంఘటనలను 

గుర్తుకుతెచ్చుకుని, “అతన్ని అర౦ చేసుకొవడం ఎంతో 
0 

కష్టం, ” అని అనుకుని అతనికి ఉ తరం రాస్తా. ‘6 నిన్ను అర్థం b 
చేసుకోవడం చాలాకష్టం. పజల నమ్మ కాలనన్నింటినీ నీవు 

తల |క్రిందులు చేశావ. వాళ్ళ పునాదుల్ని కూలదోసి, వాళ్ళను 

కలవర పరిచావు, నువ్వు చెప్పే సత్యం, వాళ్ళ కు అర్హం కాదు. 

నీవు ఒక కోణంనుంచి మాట్లాడతావు. వాళ్ళు మరొక కోణంనుంచి 

చూసి, ఆలోచిస్తారు. పరమైన దాన్ని పొందాలంటే, అహం 

కారాన్ని ప్రసేసుకో మంటావు. అదెట్లా సాధ్యం?........ ఎ” అంటూ 

ఎంతో రాసింది, 
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కాని, మనం కలుసుకుంటాం. నువ్వు మార్గాలు -లేవంటావు. మేము 

మార్గాలు వున్నా యంటాం,” అంటూ, నేను అడయార్ రావడం 

కొందరికి బాగాలేనట్లుంది. అడయార్ సజీవంగా వుంది. కాని, 

అక్కడి మనుష్యులు మాతం నిర్దివంగా వున్నారు,” అన్నారు, 

అసీబిసెంట్కు |పమాదంగా వుందని తెలిసి దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ సభ్యులు, ఆమె మితులు అడయార్ చేరుకున్నారు. 

సెప్టెంబరు ఇరవయో్య తెదిన అనీబిసెంట్, మరణించింది. ఆమె 

మరణవార్తను కృష్ణమూర్తి “డి న్యూయార్క్ టైమ్స్” 

పత్రికలో చూసి తెలుసుకున్నారు. కాని, ఏఒక్కురూ ఆమె 

మరణవార్త కృష్ణమూర్తికి తెలియవరచ లేదు. ఓ యాభై ఏళ్ళు 
కృష్ణమూ రి, అనీబిసెంట్ల జీవితాలు [పేమతో పెనవేసుకుని 

పెరిగాయి. కాని, వారిద్దరూ కలిసి జీవించింది, కలిసి తిరిగింది 

బహుకొద్దికాలం, తల్లి, బిడ్డను ఎట్లా కంటికి రెప్పలాగ కాపాడు 

తుందో, అట్లా చూసుకుంది కృష్ణమూ రిని, అనీబిసెంట్. 

కృష్ణమూర్తి చిన్నప్పుడంతా అనీబిసెంట్కు వారానికే 

ఒక ఉత్తరం రాసెివాడు. అన్ని సంగతులు నిర్భయంగా, 

నిర్మా హమాటంగా రాసివాడు. ఆమె కృష్ణమూ ర్తి యొడల 

మొదట తల్లిగా, తర్వాత గురువుగా మెలిగి, చివరికి కృష్ణ 

మూర్తి సమక్షంలో ఆయన బోధలు వింటో ఓ గొప్ప శిష్యురాలిగా 

వెలిగిపోయింది. కృష్ణమూర్తి ఆమె గురించి (పసావిస్తొ “అమె 

నన్ను తన కొడుకుగా చూసుకుంది. ఆమె నా కోసం ఎంతో 
చేసింది. కాని, ఒకటి మాతం చేయలేదు _ ఆమె నన్ను 

ఎప్పుడూ కది చెయ్యి _ అది చేయకు” అనలేదు, నన్ను 

నా స్వేచ్చకు వదిలేసింది, ” అన్నారు. 

అనీబిసెంట్ ఇండియా నార్హనకోసనం ఒకయా |తికు 

రాలిగా వచ్చి, స్థిరపడి, దివ్య 

బా 
ఇ ల 

జాన సమాజ వి సరణకిగాక 
న్య అణు జ 
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అజ్ఞానాంధకారంలో పడికొట్టుకుంటున్న భారతీయులకు అనేక 

విధాల సహాయాలు చేసింది. ఇండియా ఆమె ఆధ్యాత్మిక 

నివాసస్టల మైంది. ఆమె [ప్రతిభ వల్ల దివ్యజ్ఞాన సమాజం పపంచ 

మంతా విస్తరించి, బహుళ (ప్రచారం పొందింది. అపజయ 

మనేది లేకుండా నలభై ఏళ్ళు తన శ _క్తి_సామర్థాాలు ధారపోసి, 

సి దపొతున్న భారతజాతిని మేల్ళొల్సి, రాజకీయ-_ సాంసిక _ 

మతై క _ విద్యా విషయాల్లో చైతన్యవంతుల్ని చేసింది. ఎంతో 

నేర్పు కోవాలని వచ్చి, భారతీయులకు ఆమె ఎంతో నేర్పింది. 

భారతీయులకోసం అనేక విధాల (శమించింది, [ప్రపంచదెశాల 

వుధ్య ఇండియాకు సరైన స్తానం ఎర్చాటు చేసింది. భారతీ 

యులు ఎప్ప టికీ ఆమెకు విధేయులై వుండటం గొప్ప సంగతి, 

కాని, ఆమెను దేశ [ప్రజలు కాని, దెశనాయకులు గాని అర్హంచేసు 

కుని అనుసరించలేకపోయారు. తాను నమ్మిన గురువుల ఆదే 

శానుసారం జీవితాంతం [శమించి, తరించిన ధన్యజీవి, అనీవి 

సెంట్. ఆమె బహు (గంధక ర్త. గొప్పవక్త. ఆమే, ఒక సంస. 

అనీబిసెంట్ మరణానంతరం, "జార్జి అరంటేల్ దివ్యజ్ఞాన 
అట GN “Un A? 
సమాజానికి అధ్యక్షులయా్యరు (1£94_49). కృష్టము రికి 

దివ్యజ్ఞాన సమాజంతో పూర్తిగా సంబంధాలు తెగిపోయాయి. 

తనకు ఎటువంటి సంస్లతో నూ ఏ విధమైన సంబంధం వుండ 

కూడదనే సిశ్చ యంతో బుషివ్యాలీ (టస్రైనంచి కూడా కృష 
ట ణ 

పూ తప్పుకున్నారు. 

ఆ తర్వాత కృష్ణమూర్తికి ప్రపంచం నాలుగు మూలల 
నుంచీ ఆహ్వానాలు వచ్చాయి, తమకు అవగాహన _ సత్యం 

గురించి చెప్పమంటూ. వారి ఆహ్వానాలను పురస్కరించుకుని 

కృష్టాజీ ఆయాచోట్లకు వెళ్ళి, ఉపన్య్యానాలు ఇచ్చారు. 
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1988 సంవత్స రాంతంలో కృష్ణమూర్తి, రాజగోపాల్ 

ఇండియా వచ్చి, మదాసు “ వసంత విహార్ "లో వున్నారు, 

అది ఆరు ఎకరాల ఆవరణలో కట్టిన పెద్ద భవనం. అది 

అడయార్ నదికి ఉత్తరదిశను వుంది. ఆ భవనం ఇండియా 

స్టార్ సంస్ద తాలూకు కేం్యదకార్యాలయం,. అందు ము దడా 

లయం కూడా వుంది అక్కడి సంగతుల్ని కృష్ణమూ రి ల్రేడ్తీ 

ఎమిలీకి రాస్తూ (దక 1804), దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులు 

తనను ఏవిధంగా తీసుకున్న దీ తెలియపరుస్తూ, * లెడ్వీటర్ 

నాకు సైషన్లో పూలమాలలు వేసి, స్వాగతం చెప్పారు. డిశం 

బరులో జరిగే దివ్యజ్ఞాన సమాజ సమావేశాల అనంతరం ఆయన 

సిడ్నీ వెళ్ళాలనుకున్నారు. తక్కిన వాళ్ళ ౦తా నామీద (ప్రేమ 

వున్నట్లు నటించబోయారు. నేను వెళ్ళిన తర్వాత అడయార్ 
హాల్లో ఎంతోమంది చేరారు. అదొక తంతులా వుంది. దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ అధ్యక్షులై న జార్జి అరండేల్ నా చేయిపట్టుకుని, నా వీపు 

తట్టారు. అక్కడి వాతావరణం భయంకరంగా తోచింది. అక్కడ 

ఏ మాతం స్నెహభానం కనపడలేదు, నాకు. అదంతా పెద్ద 

పచ్చి అబద్దమని నాకు తెలుసోనె వుంది. పాతమి తులు నా 

మీద (పేమ వున్నట్లు దగ్గరకు. వచ్చి, స్వరక్షణార్షం వెంటనే 

దూరంగా జరిగారు. కొందరు నాకు దగ్గరెత, వాళ్ళ మార్గం 

సులభమయ్యెట్టు నా చుట్టూ గుమికూడి, “ఇతను నిజమైన 
సరుకు వున్న వాడు, ” అని నెమ్మ దిగా వాళ్ళల్లో వాళ్ళు గొణుక్కు 

న్నారు. కాని, వాళ్ళంతా దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో వృద్దులు. 

వాళ్ళు తమ పాత పద్దతులు వదలుకో లేని వాళ్ళు. ఆ పద్దతుల్లో 

కూడా వారు తమ మనసులు, హృదయాలు పెట్టి, పని చేయడం 

లేదు, వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తి కింద, నీడలా వాళ్ళు అడయాద్ 

సమాజ కేం|దంలో వున్నారు. అంతే! అక్కడ అలసిపోయి 

నంతగా నేను నా జీవితంలో ఎక్కడా అలసిపొ లేదు. దాన్ని 

వదలి వెళ్ళడం నాకెంతో పరమానందాన్ని కలిగించింది. 

264 



“లెడ్ వీటర్ చాలా ముసలివారై పోయారు. ఒకటే 

మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన్ని చూడ్డానికి నేను రెండు సార్లు 

వెళ్ళాను. మేము అముఖ్యమైన విషయాల గురించి మాట్లాడు 

కున్నాం. ఆయన నా యెడల స్నేహంగా వున్నట్లు కనపడ్డారు. 

కాని, .... 

“ నేను ఇండియాలో ఎక్కడకు వెడితే అక్కడ, పెద్ద పెద్ద 

గుంపులు కూడారు. సంఖ్యలో నెకాని, నిజమైన సరుకు వున్న 

వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళ హృదయాలు వు త్తశూన్యం క అన్నారు. 

సమావేశాల అనంతరం లెడ్ బీటర్ సిడ్నీ వెడుతూ దారిలో 

శ పెర్ 9లో జబ్బుపడి, 1984 మార్చి ఒకటవ తేదిన మరణిం 

చారు. మ హాజ్జాని - ఆ త్రము సంసారి క్ (ప పంచ [ప్రశంస 

సీయుడు _ వివేకవంతుడు - భావగంథీరుడు అయిన లెడ్వీటర్ 

అ స్రమించడం తో దివ్యజ్ఞాన సమాజ మూల _స్టంభాలలో నురొకటి 

కాలిపోయింది. ఆ సమయంలో కృష్ణ సమూ ర్రి సిడ్నీలో 
అండా రి 

ఉపన్య్యాసాలిస్తున్నారు. లెడ్ బీటర్ మృత దేహాన్ని సిడ్నీ కీ సుకు 

వెళ్ళారు. కృష్ణమూర్తి ఆయన అంత్య | కియల్లో పాల్గొన్నారు 

కాని, శ్మశాన వాటిక లోపలకు వెళ్ళక బైట వుండిపోయారు. 

కృష్ణమూర్తి, రాజగోపాల్ పపంచ దేశాలు తిరిగి 

“ఒహై”* చేరుకున్నారు. అనారోగ్య కారణంగా రాజగొపాల్ 

హాలీవుడ్ వెళ్ళాడు. కృష్ణమూ ర్థి ఒంటరిగా వున్నారు పు స్టకాలు 

చదువుకుంటూ. ఆయనకు “జొక్స్ఫె' అంటే ఇష్టం. కృష్టమూ ర్తి రి 

చాలావరకు తెలుగు మరచిపోయారు. (5వ ౦గా తెలుగు 

మాట్లాడే అవసరం పోయింది. ఆయనకు | ఫెంచి, ఇటాలియన్, 

ఇంగీషు భాషలు తెలుసు. లేడీ ఎమిలీ ఎప్పడూ ఆయనకు 

ఎన్నోపు స్తకాలు పంపించేది. ఆయన అప్పుడప్పుడూ సినిమాలు, 

3 
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టీ. వి చూపేవారు. పత్రికలు చదివేవారు. వార్తలు వినేవారు. 

పపంచ ఐషయాలు, సైన్స్ సంగతులు మి తుల్ని అడిగి 

తెలుసుకునేవారు. 

ఒకసారి కృష్ణమూర్హిని చూడ్డానికి “ Rom Landon” అనే 

ఏయన ఒ హై వెళ్ళారు. ఆయనతో, “ సత్యం_దై వం_మోక్షం- 

ఏదై నానరే దాన్ని ఏపేరుతోనై నా పిలవవచ్చు. అదే అసలు 

సత్యం. అది అనుభవం ద్వారా కాని, తెలివి _ మేధస్సుతో కాని 

తెలిసే సంగతి కాదు. గత స్మృతుల భారం పూర్తిగా తొలగిన 

తర్వాత కలిగినదే, సత్యం. బాహ్యంగా, ఆంతరంగికంగా నిరం 

తరం జీవితానికి ఎరుకలో వుండేదే సత్యం. అది సర్వసాక్షి. 

కనుక మనం జీవితాన్ని పూర్తిగా జీవించాలి. సత్యాన్వేషణ అంటూ 

విడిగా చేయవలసిన పని లేదు. సత్యం ఎప్పుడూ అంతటావుందిె. 

అది మన అనుభవాల రాశికింద అణగివుంది. ఆ కుప్పను తవ్వి 

పారేస్తే, వుండేది నత కం మాత మేః దాన్ని తానుగా తెలుసు 

కోలేము. తానంటే, మొదటినుంచీ మన పరిసరాల ఫలితంగా 

ఏర్ప డ్లదేకాని మరిం కాదు, ” అన్నారు కృష్ణాజీ. 

ఒకసారి కృష్ణమూర్తిని ఒకరు అడిగారు, * మీకు సెక్ 

సమస్య కాదా?” అని. డానికి కృష్ణమూర్తి, “పేమ లేనినాడు 

సెక్స్” పెద సమస్య అవుతుంది. (పను వుంటి, అవగాహన_వపరి 

మయూరం _ సరిపుచ్చు కొవడం అంటూ పుంటాయి. మనసు 

ఇం|దియాలక పూర్తిగా వశ మైతే, సెక్స్ సంబంధమైన 

సమస్యలు ఉత్పన్న మౌతాయి. 

“ పవి|తుల మనుకునే, అనబడే కొందరు, * సెక్స్కు 

లోబడితే; దై వానికి దూరం అవృతాం,” అని అనుకుని భయంతో 

| బతుకుతారు. అందుచేత వారు సెక్సిని దూరంగా వుంచుతారు; 
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ఆ సెక్స్ వాళ్ళను నిరంతరం తినేస్తున్నా సరే! బలవంతంగా 

విశ్వ సౌందర్యానికి కళ్ళు, చెవులు మూసుకుంటారు. వాళ్ళ 

హృదయాలు, నునసులు ఆర్తితో దహెంచుకుపోతూ వుంటాయి. 

వారు [కమంగా సారంలెని నమునుష్యులుగా తయారౌతారు. 

అందాన్ని, అనందాన్ని, సౌందర్యాన్ని, సమ స్ట జాన్నత్యాన్ని 

నిరాకరించి వదలుకుంటారు. ఎందుకంటే, అందం _ సౌందర్యం 

స్త్రీతో కలిసివంటుందనే భయంవల్ల, ” అన్నారు. 

ఒక రోజున జార్జి బెర్నార్స్షా, లేడీ ఎమిలీతో కలసి 

భోజనం చేస్తూ * కృష్ణాజీ నంటి హృదయసొందర్యం కల 

వ్య కిని నేను ఎక్కడా చూడలేదు. A RelIgious figure of the 

greatest distinction, “ అన్నారు అమెతో. 

9_ల౮- 1989 న కృష్ణమూ ర్తి, రాజగోపాల్, బైరన్ కిఖల్ 

బెరీ అనే ముగురూ దక్రణ అమెరికా వెళ్ళారు. అక్కడకు 

వెళ్ళడం కృష్ణమూర్తికి అదే మొదటిసారి. ఆయన ఒకచోట 

మాట్లాడుతూ, “ నేను ఏమతానికీ, ఏవర్షానికీ, ఏసంస్టకూ చెందిన 

వాడనుకాను. ఏ నిర్మాణసంస్ప అయినా మానవాభ్యుదయానికి 

పెద్ద [పతిబంధకం. అది వానుష్యుల మధ్య మంచితనాన్ని 

పోగొట్టి, వ్యతి రెక స్వభావులుగా తయారు చెస్తుంది. బుద్దినీ, 

తెలివినీ, జ్ఞానాన్ని నాశనం చెస్తుంది. 

“మీరు పడే బాధలనుంచి, దుఃఖాలనుంచీ, కలతలనుంచి, 

కలవరాలనుంచీ విముక్తి పొండడంలో మీకు నేను సహాయ 

పడాలనుకుంటున్నాను, ల) అన్నారు, 

దక్షిణ అమెరికా యాత గురించి కృష్ణమూ ర్తి, లేడీ 

ఎమి లీకి రాస్తూ, క పత్రికలు, రేడియోలు, (ప్రజలు నన్నెంత 

గానో ఇష్టపడి [పశంసించారు. కాని రోమన్ క్యాధలిక్స్ 
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వం (తం నన్ను బహిరంగం6లగా వ్యకి రెకించారు. వారిలో కొందరు 

నా సమావేశాలకు చేతి బాంబులతో సహా వచ్చారు. అయినా 

కొన్ని క్యాధలిక్ పత్రికలు నన్ను సమర్షించాయి,” అన్నారు. 

కృష్టమూ రి ఆ రో గ్య ౦ ఏమి బావండకపోయినా 

ఉపన్య్యానాలు ఇస్తూ దేశాలు తిరిగారు. ఆయనతో “ మేరీ 

లూట్యన్స్ ” కూడా వుంది. ఆమె కృష్ణమూ రి ఉపన్యాసాల - 

చర్చల - సంభాషణల సారాంశాల్ని రాసుకుంటూ, ఆయన 

సేవలు చేసుకుంటూ వుండేది. సెర్యటల్ న్యూస్ ఏజెన్బీవారు, 

కృష్టూజీ - మేరిల _పేవను అపౌర్షం చేసుకుని, వారి [ప్రేమ 

వ్యవహారం వివాహం వరకు వచ్చిందని రాయడంతో మెరీ 

తండి గొడవపడి, మేరీని వెంటనే ఇంటికి రమ్మని ఉ_తరం 

రాశాడు. ఆ విషయంలో లేడీ ఎమిలీ కలగజేసుకుని భర్తకు 

గట్టిగా చివాట్లు, పెట్టి “కృష్ణమూ రి మన మేరీని ఎంత మాతం 

వివాహం చేసుకోరు. ఆయనకు అందరూ పేమికులే ! ఏ 
ఒక్కరూ ఆయనకు (ప్రత్యేకం కాదు. ఆయన జివితం ఒక 

లక్ష్యానికి అర్బణై వుంది. |పస్తుతం మన మేరీ ఆయన దగ్గర 

వుండి సేవలు చేస్తోంది. అంతే; ” అన్న డి. ఆ విషయాన్నె 

మెరీ “ నేనెప్పుడూ కృ ష్టాజీని _పేమించానే కాని ఆయన్ని 

కొరలేదు, ” అన్నది. 

ఆ తర్వాత కృష్ణమూర్హి యూరప్ దేశాల్లో తిరుగుతూ 

పాత స్నే హితుల్ని కలుసుకున్నారు. మూడేళ్ళ తర్వాత లండన్ 

వెళ్ళి, లేడీ ఎమిలీతో వున్నారు. అప్పటికే మిస్ డాడ్డి చని 

పోయింది. ఆమె చనిపోయినా, ఆమె ఎర్పాటు |వకారం 

సకాలంలో కృష్టోజికి డబ్బు అందుతూనే వుంది. ఆయన ఒకసారి 

ఆ డబ్బు గురించి మాట్లాడుతూ, ళ్ డబ్బు నాకు అందడం 

ఆగిపోయినా నేను జీవించగలను. నాకు డబ్బు ముఖ్యం కాదు,” 

న్నారు. 
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కృష్ణమూర్తి పారిస్ మితుల్లో “ మార్చి ల్లీ, డీ. మాంజ 

యర్తీ” అనే అమె ఒకరు. ఆమె 1801లో జన్మించింది. కృష్ణ 

మూ రిని 1920లో కలుసుకుంది. ఆమె చక్కగా పాడగలదు. 

కొన్ని పాటల్ని కూడా కట్టింది. కృష్టాజీ అంటి ఆమెకు ఎంతో 

భ కి, (పేమ. 
te) 

కృషమూ రి, రాజగోపాల్ రోమ్ వెళ్ళారు. అకుడ 

ముసోలినీ బహిరంగ సభల్ని నిషేధించారు. అందుచేత కృష్ణ 

మూర్తి చిన్నచిన్న సమావేశాల్లో, గోష్టి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొ 

న్నారు. అక్కడనుంచి “మెన్? వెళ్ళి, ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. 

“నీ బంధాలకు నువ్వు ఎరుకలో వుంటే, నీ మనోస్టితిని నీవు 
పూర్తిగా అర్దం చేనుకోగలవు, 

శ అమరత్వ మంటే, అనంతమైన వర్తమానం. ఆ వర్త 

మానాన్ని అవగాహన చేసుకోవడంలో వుంది, స్వేచ్చ. 

“వర్తమానంలో జీవించాలంటే, గతానికంతకూ చావాలి, 

అప్పుడే (ప్రేమ వుంటుంది, వర్తమానంలో జీవించడమం టే. 

సమసాన్ని భూతదంతో చూడం ఎవరిదో, ఏదో ఇష [ప్రకారం 
అ 6 యు రు 

కాకుండా జీవించడం. ఆ భూతద్దంలోంచి చూ స్తే; గతం, వర్త. 

మానంలోంచి పవహించి, భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళడం తెలుస్తుంది. 

గట్టిగా యోచి స్తే గతం లేదు, భవిష్యత్తు లేదు, ఉన్నది 

వర్తమానం ఒక్కటె : అద్భుత మైన అ వర్హమానం, ఎ౦తో 

విలువైనది, వ.ధురమెనది. మనకు ఉన్నదీ ఆవ ర్తమానం 

ఒక్కటే. ఇంకేం లేదు. అదే నిజజీవితం. అది, జీవితంలో 

అసాధారణమైన సంగతి, దాంల్లో దుఃఖం లేదు, సంతోషం లేదు, 
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సుఖంలేదు. భయం _ పాపం _ దోషం _ తప్పు ఏమీ లేదు. 

ఉన్నది సజీవమైన ఆఅ క్షణం. అకదలిక ఒక్కటే, అ క్షణంలో 

ఉన్నది, అదే జివన సౌందర్యం. 

ళ్ థి 3 

“ నాలో రేగే ఎన్నో భావాలకు నేను నెమ్మ దిగా మాటలు 

వెతుక్కుంటున్నాను. అంతు తెలీని ఆనందంలో వున్నాను. 

నన్ను ఏది బలవంతంగా ( పేరెపించకుండా, కృ తమ _పేరణ 

అంటూ లేకుండా నా తెలివి _ విజ్ఞానం _ వివేకం తోడ్పడు 

తున్నాయి. అవి నా జీవితానికి కావలసిన దానికన్నా ఇంకా 

ఎక్కువ నిండుతనాన్నీ - వాస్తవాన్ని ఇస్తున్నాయి. నేను 

నిజంగా ఈ ప్రశాంతతకీ, నిష్కామకర్మ కీ, సహజ సమాధిస్టితికి 
సంతోషిస్తున్నాను,” అన్నాడు కృ బి, ఒకసారి మిత్రులతో, 

10050 _ 1989 మధ్యకాలంలో కృష్ట్ణాజీ జీవితం చాలావరకు 

అజ్జాతంగానె గడచిపోయింది, 

1988 లో కృష్టమూ ర్తి, రాజగోపాల్తో కలసి [వ్రముఖ 

రచయిత * ఆల్లస్ హక్ళ లని చూడ్డానికి లాస్ ఏంజలీస్ వెళ్ళారు. 

అ నగరంలో శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస మరం వుంది. దానికి 

“వేదాంత సెంటర్” అని పేరు. దాని అదిపతి “స్వామి |ప్రథవా 

నంద”. ఆయన హక్ లేకి మంచి మి|తులు. 

కృష్ణమూర్థి హక్సలేని చూసి, గొప్ప మేధావిగా గుర్తిం 

చారు, సెన్స్ - దాని పభావం _ ఆధునికులపై ఎట్లాపని 

చేస్తుందో తెలిసిన వ్య కి-హక్సరెే. అతను అనేక తత్వ శాస్త్రాలు- 

వేదాంతాలు తెలిసినవాడు. బౌద్ద తత్వ ౦ ఎరిగిన వాడు. 

అతనితో కలసి షికారుకు వెళ్ళడం, తిరగడం కృష్ణమూర్తికి 
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చాలా సరదా, సంతోషం. వారిద్దరూ అలా నడుస్తూ ఎంతో 

మాట్లాడుకునే వారు. “ఎన్నో సంగతులు చర్చించుకునే వారు. 
వారిదరి మధ్యా గొప్ప _పీమతో కూడిన అవగాహన వుంది; 

చివరివరకూ. వారిదరూ గంటల తరబడి మాట లేకుండా, మౌనంగా 

కూర్చు నేవారు. 

హక్ లేకి అప్పటికే ఒక కన్ను పోయింది. రెండో కన్ను 

విషయంలో వైద్యం చేయించుకుంటున్నారు. హక్స్లే తాను 

రోజూ కంటికి చేసే వ్యాయామం, కృష్టాబ్ చేత కూడా ఆయన 

కంటికి చెయించారు. కృవ్తాబీ ఆ వ్యాయామం రోజూ పది 

నిమిషాలు చేసేవారు. అందుచేత కృష్ణాజీ కంటి చూపు చివరి 
వరకు ఎంతో బావుంది, 

హక్ లెని చూడ్డం కృష్ణమూర్తికి చాలా సంతోషమైంది, 

వారిద్దరూ మంచి మి తులయా రు. హక్ లే, అయన భార్య. 

మెరియా ఇద్దరూ ఒకసారి కృష్ణమూ రిని చూడ్డానికి ఒహై 

వెళ్ళారు. ఆ సమయానికి రాజగోపాల్ యూరప్ వెళ్ళాడు. 

రోజలిండ్ కృష్ణమూ ర్హితో వుంది. కృష్ణమూ రి, హక్స్లే ఎన్నో 

విషయాలు మాట్లాడు కున్నారు. ఆ తర్వాత ఎన్నో (పదేశాలకు 

వెళ్ళి చూశారు. 

ఒకసారి హక్స్లే కృషమూ రి ఉపన్యాసం విని ఒక 

ఉత్తరంలో భార్యకు ఆ సంగతి రాసో, ళం, The most 

impressive thing | have listened to. It nas like listening to 

a discourse of the Buddha — such power - such intrinsic 

authority cre yp అన్నారు, 

హక్స్లె భార్య మరియ. ఆమె బెల్జియన్. ఆమె ఒకసాది' 

వనభోజనం ఏర్పాటు చేసింది. అమెకు వనభోజనాలంటే బలే 
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సరదా. ఆ వనభోజనాలకు హక్స్లే, మరియు, కృష్ణమూ ర్తి 

[గేటాగార్బో, చార్లీ చాప్లిన్, అతని భార్య; బె|టండ్ రస్సెల్, 

క్రిస్టోఫర్ ఇషర్ వుడ్ అందరూ (పముఖులే. అందరూ వనభోజ 

నానికి బయలు దేరారు. హక్స్లే, మరియ, కృష్ణమూర్తి 

మామూలుగానే వున్నారు కాని, (గేటాగార్బ్చో మాకం మగ 

వాళ్ళు వేసుకునే గొట్టం ఫాంట్ వేసుకుని, ఒక చి తమెన టోపీ 

ధరించింది. చార్లీ దాప్లీన్, అశని అందమైన బార్య మెక్సికోలో 

సామాన్యరై తులు ధరించే బట్టలు వెసుకున్నా రు. పపంచ 

[ప్రఖ్యాత వివ్యావేత్త, తత్వవేత్త అయిన రస్సెల్ కూడా వింత 

గానే వున్నారు, ఆనాడు. రచయిత (కీస్టోఫర్ ఇషర్ వుడ్ 

మాతం మామూలు గా వున్నారు. వారి వనభోజనానికి సరైన 

స్టలం దొరకలేదు. చివరికి లాస్ ఏంజలీస్ నది గర్భంలో ఒక 

ఇసుక దిబ్బ వ కి చెరారు. అక్కడ తమకు అష్టమైన, పత్యేక 

మైన ఒక రకం భ్ నోజనం తయారు చేసుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లూ 

చేసున్నారు. | గేటాగార్బో వనభోజనానికి వెడుతో కొని న్ని 

కాయకూరలు తీసుకువెళ్ళింది. చార్తీ చాప్లిన్ భార షాంపెన్ 

సీసాలు తీసుకువెళ్ళింది. చాప్లిన్ మరొ క భోజన పదార్దం 
టె. 

తీసుకువెళ్ళారు. కృష్ణమూ రి వీయ్యం తీసుకు వెళ్ళా దు. 

అంతలో ఒక పోలీసు ఆఫీసరు అక్కడ పత్యక్షమె, 

“మీరు ఇదంతా పొడు చేస్తున్న ట్లున్నా రే రె 2] అన్నాడు. అతని 
మాటలకు అందరూ నిశ్చేష్టు లయ్యారు. చేస్తున్న వ నులన్నీ 

ఆపేశారు. అంతలో మరో అధికారి వచ్చి, వారందర్నీ ఎగా _ 

దిగా చూసి “ ఈ గుంపులో ఒక్కరూ చదువుకున్న మొహాలు 

లాగ లేరే, అన్నాడు. ఆ మాటతో వాళ్ళంతా ఒకరి మొహాలు 

ఒకరు చూసుకున్నారు, అమాయకంగా, 
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ఆ అధికారి హక్సలినె పిరిచి * అక్కడ, ఆ బోర్లు ర్స్ ద 

ఏం రాసి వుందో చదువు: అన్నాడు. ఆ బోర్డు మద్ర 

“అనుమతి లేనిదే ఈ [పదెశంలో (పవెశించరాదు,” అని రాసి 

వుంది, 

“ భోజనాల తర్వాత ఈ స్టలమంతా ఎప్పటి మాదిరిగా 

ఇ 

య. = మం 99 ఎం ఆం క్ అం డి చాంరంు శుభం చేస్తాం, ” అన్నారు హక్స్లే. ఆ అదికారి ఒప్పుకోలేదు. 

గా 
(న్ను 

"పె గా కోపంతో, “ అదేం, కుదరదు. ముందు మర్యాదగా బైటికి 
QC 

నడవండి,” అన్నాడు. 

అ అధికారికి శాంతంగా చెప్పి, ఒప్పించాలని అక్కడ 

కున్న వారి (ప్రాముఖ్యత చెప్పి, ముఖ్యం, (గెటాగాల్బొ, చార్జి 

చాప్లిన్లను అతనికి చూపించారు, హక్ లే, ఎందుకంటే, వారు 

పికీమావారు గనుక, అతను సంతోషించి, శాంతపడతాడని. 

“అవేం కూవరవు, వాళ సంగతి నాకు అఖ్మ లదు,” అని 

గట్టిగా అరచి, “ఈయాక్టర్స్ని నెను సినీమాల్లో చూశాను. వాటిల్లో 

వీరు ఆ వేషాల్లో లెదు, ఏమెనా, ముందు మిరు ఇక్కడనుంచి 

బై టీకి వెళ్ళండి, లేకపోతె మిమ్మ ల్ని అందర్నీ అరెస్ట్ చేస్తాను,” 

అని బెదిరించాడు. వాళ్ళంతా గుడారాలూ, అవి పీ కేసి, 

సామానంతా సర్దుకుని వెళ్ళిపోయారు. 

[ప్రపంచ (పభ్యాతులైన అ కళాకారల్ని, తత్వ వే త్తల్ని 

దశ దిమ్మురుల్గా గ, చదుష్లు _ సంస్మారం లేని వాళ్ళు లాగ 

గుర్తించాడు, ఆ అధికారి, 

మేరియా, హక్స్లె జీవితచరి (త రాస్తూ, అందు తనకు 

హక్సలే రాసిన ఒక ఉత్తరాన్ని పొందు పరచింది. “కృష్ణ 

మూరి సహజంగా, సంతోషంగా, ఉల్లాసంగా వుంటారు, 

ఎప్పుడూ. ఆయన మనో హర మైన సుందరమూర్తి. అతను 
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(ప్రవక్తగా |పపంచమంతా |పచారం చెసినప్పుడు, కృష్టమూ రి 

పడ్డ బాధ, వేదన అపారం. నా మితులలో కృష్ణమూ [ 

ముఖ్యులు, ౧ అని హక్స్లె రాశాడు, బార్య మెరియాకు, 

లేడీ ఎమిలీ ఆరోగ్యం బాగాలేదని విని, ఆమెను అమెరికా 

ఆహ్వానించి, తనతో పుండవలసినదిగా కోరుతూ కృష్ణమూర్తి 

ఆమెకు ఒక ఉత్తరం రాశాడు. కాని, ఆమె |పయాణం చేస 

స్పితిలో లేదని తెలిసి, రాజగోసాల్తో కలసి లండన్ వెళ్ళారు. 

ఆమెతో మాటల సందర్భంలో జ్యూస్కి జరుగుతున్న అన్యాయం 

గురించీ, వారిని దారుణంగా అణచడాన్నీ ఖండించారు, 

“యూదులు-నీ (గోలు _ ఇండియాలో అంట రానివాళ్ళూ చాలా 

దారుణంగా అణచబడుతున్నారు. దిని కంతకూ కారణం, ఆర్థిక, 

రాజకీయ ఆధిక్యతలవ సం దెశాలు పడే ఆరాటం. అంతకు 

మించి వేరి కారణం కనుపించదు. అదికారమదం, అశ తప్పు 

మరింలేదు. అందుచేత నేటి (ప్రవంచంలో చాలా దేశాలు జాకి _ 

మత _ వర్ష _ వర విపథాలతో ఒకదాన్ని ఒకటి నిరంతరం 

హింసించుకుంటున్నాయి, ” అన్నారు కృ ష్టాబి, 

ఆ సంవత్సరం కృష్ణాజీ గాంధీగారిని కలుసుకుని, 

“సా|మాజ్యవాదం, జాతీయవాదం రెండూ | పపంచానికి పట్టిన 

శాపాలు అంటూ, హింస, కర్టారత్వం మొదలైన వాటికి భయమే 

పధాన కారణమంటూ ఎ౦తో మాట్లాడారు, కృష్ణమూర్తి, 

అంతకు ముందు గాందిగారిని ఒకసారి కలుసుకున్నారు కృ మాజి. 
కాని ఏనాడూ రాజకీయాల జోలికిపోలేదు, కృష్ణాజీ. 

పః ఛి చ 

రెండవ పపంచ యు ధా రంభంతో కృష్ణమూ రి 

[ప్రయాణాలు ఉపన్యాసాలు అన్నీరద్దయా్యాయి. ఆ సందర్భంలో 
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కృష్ణాజీ [పపంచం గురించిన తన అభి (పాయాల్ని వెల్లడించారు; 

హిట్లర్నీ, ముస్ఫోలినీని శపించడం, తిట్టడం చాలా తేలిక. 

ఎందుకంటే, వాళ్ళు వై టపడ్డారు కనుక. అధికార పిపాస, 

విజయకాంక్ష అందరి మనస్సుల్లో ఎప్పుడూ అంతో, ఇంతో 

వుండనే వుంటుంది. కని, అవి వారిద్దరిలో కాస్త ఎక్కువ 

మోతాదులో వున్నాయి. అంతె తెడా, (పతిఒక్కరిలో అవి 

పోవాలి. అప్పుడే [ప్రపంచంలో శాంతి ఎర్చ డుతుంది. కాని, 

మనం నిత్య జీవితంలో “శాంతి” అనే మాటను, మాట వరసకు 

ఉపయో గినాం, అ మాట నిజంగా మన అంత రాత్మ లోంచి 

వచ్చింది కాదు. నిత్యజీవితంలో కార త్వ 0, దౌర్జన్యం, 

అన్యాయం, హింస, దోపిడి హత్యలు, సంకుచితత్వం _ 

మొదలై నవి ఎన్నో వున్నాయి. అవి మనలోంచి నిజంగా, 

పూర్తిగా పోనంత వరకు, శాంతి లేదు. శాంతి లేనప్పుడు 

యుద్దం తప్పదు. 

హృదయంలో (పేమ లేనినాడు జీవితం వృధా. మనం 

నిజంగా మన పెల్లల్ని |పేమించిననాడు యుద్దానికి తావు లేదు. 

యుద్దానికి కారణం; నువ్వూ - నేను. మన అసూయ, ద్వేషం, 

ఆదికారవాంఛ, ఆర్షిక పునోభివృద్ది, మన తికమకలు, దురాశ, 

గందరగోళాలు _ ఇన్ని వున్న మనం, మన పిల్లల్ని, నిజంగా 

ఎల్లా | పేమించగలం ? మనలో పేమ లే క్క ఆ పిల్లల్ని 

మిలటరీకి పంపుతాము. లేదా, జాతీయ వాదులుగా తయారు 

చేసాం. కాకపోతే కుల _ మత _ వర్గ _ వర్ణ వ్యవస్హాసకులుగా 

త్రయారుచేసాం. వారు మన అ ఖీష్టం మేరకు తయారై, మన 

వలె కొట్టుకచస్తున్నారు. అది ఈ లోకం తీరు. ఆ పద్దతి 

(ప్రకార మే వెల సంవత్స రాలు గడిచాయి. 
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యుద్దకారణంగా కృష్ణమ ర్తి ఇండియా రావడానికి 

అనుమతి లభించలేదు, అన్ని చోట్లా ఉపన్యాసాలు రద్దయ్యాయి, 

దాదాపు ఎనిమిదేళ్ళు ఎటూ కదలకుండా ఆయన ఒహెలో వుండి 

పోయారు. ఆయన రోజూ పోలీసులకు కనుపించాలి. [పభుత్వం 

అనుమతి లేకుండా ఆయన ఒహె వదలి ఎక్కడకూ వెళ్ళ కూడదు. 

అందుచేత ఆయన రోజులో చాలా భాగం కొండల్లో నడిచేవారు, 

[పకృతిసౌందర్యాన్ని తిలకిస్తూ. "అన్ని వేళలా తిరుగుతూనే 

వుండేవారు. ఆ సమయంలో కృష్ణమూ రి రి తనను తాను లోపలా, 

బె టా పరిక్షంచుకుంటూ పరికీలించుకుంటూ వుండేవారు, అది 

ఆయనకు గొప ప్ప సాధనాకాలం. కృష్ట్ణాజి తాను బైట తిరగడం 

గురించి చెపుతూ, “ అలా నడిచేటప్పుడు ఏది ఆలోచించేవాడిని 

కాదు. అసలు నాలో ఏ ఆలోచనలూ కలిగేవి కాదు. అంత 

నిశ్చలంగా, నిర్మలంగా వుండేది నునసు. వూరికే అన్నింటినీ 

చూస్తూ నడిచేెవాడిని,” అన్నారు. 

ఆ అడవుల్లో, కొండల్లో నడిచేటప్పుడు క్యారమృ గాలు, 

వష |కిములు, కీటకాలు ఎన్ని ఎదురైనా ఆయన భయపడే 

వారు కాదు. వాటిని చూసినా ఆయన మనసు, దెహం చలించేవి 

కావు. అంత సిర్షి పంగా వుండేవారు. ఆగకుండా ఒకటి నడిచే 

వారు. అక్కడి (పకృ తిదృశ్యం కృష్టమూ రికి ఎంతో విశాల 

మైన దృష్షిని ఇచ్చింది, సవ నానికి సదా ఎరుకలో వుండి 
a) 

మౌనంగా అన్నింటినీ అవగాహన చేసుకుంటో కాలం గడిపారు. 

ఇంట్లో అంట్లుతోమడం, తోటపని, ఆవుల్ని మేపడంతో 

ఆయన కాలం గడిచేది. వారికే గడ్డం పెంచారు, కొన్నాళ్ళు. 

ఐరామ సమయంలో *బవిథోవెన్ ”ని వినేవారు. బిదోవెస్ 

కామి దో సంరమేళనం కఇషమూ రికి ఎంతో ఇషం. చాలా 
లు లఫై వి €@ 

కు ఏవో పు స్టకాలూ, పతికలూ చదువుకునేవారు. ధ్యానం 
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చేసేవారు. సాయం [తాలు చిన్నప్పుడు నేర్పు కున్న సంస్కృత 

శ్లోకాలు చదువుకునేవారు, దక్షిణామూ రి సో తం ఆయనకు 

చాలా ఇషం. 
యట 

కృషమూ రిని చూడానికి అపఇడపఇడూ మి (తు లు aaa les జ పే 
ఒ హై వెళ్ళివారు. వాదిలో ఆల్లస్ హక్సలే ఒకరు, హక్సలే 

< అష అక కా చ 
మాటల్ని కృష్ణమూర్తి _్రద్దగా వినేవారు. ఆయన చెప్పే 

సంగతులమీద కృష్ణమూ ర్హి ఎంతో ఆసక్తి చూపేవారు. అలాగే 
అడు బి అచ య = 

కృష్ణమూ రి మాటల్ని హక్సలె కూడా _పమతో వినేవారు. 

హక లెని ఒక మేధావిగా భావించారు కృ మ్లోజి. 

ఒకసారి హక్స లే “కృష్ణమూర్తి మాల్లాడుతూవుందే, 

ఖుదుడే వచ్చి మాట్లాడుతున్నారా! అనిపిస్తుంది”, అన్నారు, 
® గొ ~~ 

భార్యతో. 

హక్సలే సలహానుసారం కృష్ణమూర్తి రోజూ ఉదయం 

ఏదో ఒకటి, అప్పటికి తోచింది రాసేవారు. ఆ రాతలే తర్వాత 
కాలంలో “COMMENTARIES ON LIVING” అని మూడు 

భాగాలుగా వచ్చాయి. వాటిని రాజగోపాల్ ఎడిట్ చేయగా అవి 

1996 _ 1999 _ 1960 లలో అచ్చ య్యాయి. 

యుద్దాన్ని, ఆటంవాంబుల |పయోగాన్ని చూసి, “ ఈ 

నా ఉపన్యాసాలవల ఏం లాభం?” అన్నారు కృష్ణాజీ. అని, 

“్యుదం, పెద ఘోరం. చెడ సంగతి. ఆత్మ రక్షణారం 
© © Go © 

ఎదుర్కొంటున్నాం” అనడం కూడా కలహానికి కాలు దువ్వడమే. 

[ప్రపంచంలో జరిగే (ప్రతిదానికీ మనమె కారణం. అణచాలనే 

బుద్ది, చెడ్డది. అది మనలోంచి పూర్తిగా పోవాలి,” అంటారు 

కృషాజి, 
లి 
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ల కమూ్య్యూనిజానికే, ఫాసిజానికీ తేడా లేదు. రెండూ నిరం 

కుశ మైన వే” అన్నారు కృష్టోబ్, 

అ రోజుల్లో కృష్ణమూ రి రోజూ కొన్ని గంటలు ధ్యానం 

చేసేవారు. తనలోకి తాను లోతుగా మునుగుటే, ద్యానమంటారా 

యన. [పతి ఒక్కరూ తనను తాను నిరంతరం రక్షించుకోవాలనే 

అలవాటు నుంచి విము క్తి పొందాలి. ఎండుకంటే, ఆలోచించేవాడు 

ఎప్పుడూ, ఆలోచనల వెనక దాక్కుని రక్షణ పొందుతాడు, 

దానితో అతడు తాను భిన్న మనీ, అన్యంగా వున్నాననీ అను 

కుంటాడు. తనను తాను రక్షించుకునే యత్నంలో తన ఆలోచ 

నల్ని సరిదిదుకోవడం, మార్పు కోవడం జరుగుతుంది, ఆ 

విధానంవల్ల అతను ఎప్పటికీ, ఎప్పటిమాదిరిగానే వుంటాడు. 

19_8_1949 న, కృష్ణవ మూర్తి, లెడీఎమిలీకి రాహో, 

6 జీవితంలో ధ్యానం ఓగొాప ప్ప సంగతి. సరైన ధ్యానం, మరి 

గొప్ప సంగతి. కాని, అది అసాధ్యం. అయినా అది ఒక అను 

భవం: సృజనాత్మ కం. అటుపంటి ధ్యానం మనల్ని విము 

పరుస్తుంది. అదె మనని మనం తెలుసుకునే విధానం, అసలు 

సత్యాన్ని అవగతం చేస్తుంది. 

“ధ్యానం నిత్యజీవితంలో గొప్ప కళ. జహుశా అది అన్ని 

కళల్లోకి గొప్పకళ. దాన్ని దేహం ద్వారా నేర్చుకోవడం 

సాధ్యంకాదు. అదె, దాంట్లో అందం. దానికో పద్దతీ, విధానం 

అంటూ లేదు. దానిపై అధికారి, అదికారం అంటూ లేదు, లోపలా, 

బైటా సదా నిన్ను, నీవు ఏ అఠమరికా లేకుండా సరిశీలించు 

కోవడం. పతి క్షణం నీకు, నీవు ఎరుకలో వుండటం. అంటే, 

సమసానికీ ఎరుకలో వుండటం. ఎటువంటి నిర్ణయం, ఎటువంటి 

ర్ద్రిజ్రా ఇష్టం లేకుండా వుండటం. అదే ధ్యానం బస్లో 
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[ప్రయాణం చెస్తున్నా, నడుస్తున్నా, చూస్తున్నా మాట్లాడు 

తున్నా - ఏం చేస్తున్నా సాగేదే ధ్యానం. ధ్యానం కోసం చేసే 

ఎటువంటి పయత్న మూ దానికి అవరోధమే, అభ్యంతర మే,” 

అన్నారు కృష్ణాజీ. 

ఒక సందర్భంలో కృష్టవమమూర్తి మి|తులతో ధ్యానం 

గురించి ఎంతో మాట్లాడారు, ధ్యానం చేయడానికి స్పీరాసనంలో 

కూర్చో వాలి. అంటే, నిశ్చలంగా, నిర్మలంగా, తెలికగ్యా ఏ 

ఇబ్బందీ - నిర్బంధం లేకుండా హాయిగా (ప్రశాంతంగా కూర్చో 

వాలి. అలా కూర్చు న్న తర్వాత, చుట్టూ వున్నదాన్న౦తా-చెట్లు- 

పక్షులు _ కొండలు _ ఆకాశం _ మనుష్యులు _ అన్నింటి వంకా 

వూరికే చూడాలి. అంతే! ఆ చూసే వాటిల్లోని రంగుల్ని, 

గుణాల్ని, స్వవావాల్ని, ఆకారాల్ని అన్నింటినీ చూస్తూ గమనిం 

చాలి. మనసుతో చూడం కాదు, కంటికి కనుపించేవాటిని _ 

బాహ్యంగా నున్న వాటి నన్నింటినీ చూడాలి. 

అవన్నీ చూసి, గమనించిన తర్వాత, నీ లోపలికి చూసు 

వాలి. అంటే, దృష అంతర్ముఖం కావాలి. అ తర్వాత కళ్ళు 
వీ 

మూసుకో వాలి. కళ్ళు పూర్తిగా మూయాలి. అప్పుడు 

బాహ్యంగా చూడం అనేది పూర్షిగా ఆగిపోతుంది. మూసిన 

డ్ ఏ 

కళ్ళతో అంటే, బాహ్యనే తాలతో కార, అంత ర్న తంతో 

లోపలికి చూసుకోవాలి, అంటే, మనోనే [తంఠొ దర్శించడం. 

అప్పుడు లోపల ఏల జరుగుతుందో నెమ్మదిగా, జా[గత్తగా 

గమనించాలి. అది ఎలా జరుగుతోందో, ఏం జరుగుతోందో పరి 

శీలించాలి. కాని, ఆలోచించకూడదు. గమనిసో మాతం వుండాలి. 

వూరికే వుండాలి. అది చాలు. 

కనుగుడ్డు కూడా కదలకూడదు. వాటినీ స్టిరంగా, నిశ్చ 

లంగా నిలపాలి. అప్పుడు చూడ్డానికి ఏమీ వుండదు. 
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అప్పుడు మనసులో ఏం జరుగుతోందో గమనించాలి. ఆ 

గమనికకు మనసు నిర్మలంగా, నిశ్చలంగా, |పశాంతంగా 

వుండాలి. వనసు అలా వున్నప్పుడు మనం చాలా చురుకుగా, 

సున్నితంగా వూరిపోతాం. లోపలా _ బేటా సంగతులకూ, 

విషయాలకూ సమ సొనికీ సర్వేం దెయాలూ ఏకకాలంలో 

చురుకుగా పని చేయనారంభి సాయి. అప్పుడు అనుభవ 

పూర్వకంగా తెలుస్తుంది; బాహ్యంగా వున్న దీ-లోపల వున్న దీ. 

రెండూ ఒకటేననీ అసలు వున్నదీ ఆ ఒక్కడేననీ. అలాగే, 

“అన్వేషకుడు - అన్వేషింపబడేది * అనే సంగతి కూడా అప్పుడు 

అనుభవపూర్వకంగా తెలుస్తుంది. 

దిగంతాలులేని స్ట్తే, ధ్యానం. కాలం, అద్భ శరం 

కావడమే ధ్యానం. 

© ళ్ అ 

1944 వెసవిలో కృష్ణమూర్తి ఒహైలో వరసగా వది 

ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాడు, పెషటోలు కరువుగా వన్నప్ప టికీ 

ఆస కీ కలవారు అమెరికా అన్ని |పాొంతాలనుండి ఒహై వచ్చి, 

కృష్ణాజిని వినేవారు. 

రెండవ పపంచ యుద్దానంతరం అమెరికాలో కరువు 

ఏర్చడ్త్షది. కృష్ణాజీ _ రాజగోపాల్ ఒహైలో వుంటూ ఒక అవును 

మేపారు. కొన్ని కోళ్ళను పెంచారు. పెరటిలో కూరగాయలు 
పండించారు. తెనెపెట్టెలు పెట్టారు. [కమంగా ఆవులు రెండ 
యూ్యూయి. వాటిని కృ మ్షైజీయ చూసుకునేవారు. 

1949 లో, జార్జి అరండేల్ వురణించారు. ఆ తర్వాత 
దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి అధ్యక్షులుగా జినరాజదాస నియమింప 
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బడ్డారు. 1046. 99 మధ్యకాలంలో కృష్ణమూ రి పాత 

మి్యతులు కొందరు మరణించారు. కొందర్ని లోకం మింగేసింది. 

మరికొందరు కృష్ణమూ ర్హితో విరోధించారు. కొందరు ఆయన్ని 
భరించలేక జారుకున్నారు. చివరికి కృష్ణాజీ ఒంటరిగా మిగిలి 

హోయాదు. ఆ ఒంటరితనం ఆయనకు గొప్ప సహాయకారి 

అయింది, 

1946 లో కృష్ణమూర్తి, రాజగోపాల్, రోజలిండ్, హక్స్ఫ్సలే 

కలిసి ఒహైలో ఒక చిన్న స్కూలు తెరిచారు. వారే దానికి 
(టప్టెస్. రా తర్వాత ఈ KRISHNA MURTY FOUNDATION — 

కృష్ణమూర్తి పౌండేషన్” ఒకటి (ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 

ఏర్ప డింది. దానికి కృష్ణాజీ నామమా|తపు అధికారి. 

ఆ సమయంలో కృష్ణమూ రికి మూ క్రపిండాలు 

ఇబ్బంది పెట్టాయి. అందుచెత ఆయన రెండు నెలలు మంచం 

మీదే వున్నారు. రోజూ జ్వరం వచ్చె ది. ఆరు మాసాలు 

వి శాంతి అవసరమన్నారు డాక్టర్లు. రోజలిండ్, కృష్టాజీకి ఉప 

చారాలు చేసింది. అ ఆరు మాసాలూ కృష్ణమూ రి గెడ్డం చెను 

కోలేదు. బలహీనంవలి ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఎటూ కదల 

లేదు, కృష్టా బి, 

ఆ తర్వాత కృష్ప్టసమాూరరి లండన్ వెళ్ళారు, చాలా 

ఏళ్ళ ద్ర కృష్ణాజీని చూడ్తంవల్ల లేడీఎమిలీ కుటుంబంవాళ్ళు ఎన్నో 

సంగతులు మాట్లాడుకున్నారు. అందరూ సంతోషంగా నవ్వు 

కుంటూ అనందంగా వున్నా రుకాని, మేరీమా తం తాను మురికిగా 

అపరిశు[ భ6ంగా వున్నట్లు భావించుకుని జాధపడింది. కృష్ణాజీ 

ఎదుటసడడాగికి జంకీంది, సిగ్గుపడింది. ఎందుకంటే, ఆమె 

మొదట్లో తన జీవిత విధానం మార్చుకునే ఉద్దెశ్య౦లేక 

1980 లో వివాహం చేసుకుని, నిష్కారణంగా కృష్ణాజీకి దూర 
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మెంది. ఆ కాలంలో ఆమె దేనికి కృష్లాజీ సలహా, సహాయం 

కీసుకోలేదు. కాని, 1949 లో, ఆమె విడాక. 

వివాహం చేసుకుంది. ఆమె రెండవచ ర్త కృష్ణాజని ఆ చరర్దారు. 

అందుచేత మేరీ ఆ తర్వాత కాలమంతా కృషాజీతో సంతోషంగా 

గడిపింది. ఒకసారి వారి సంబాషణలో “నిత ్యజివితంలో 

ఆలోచనకు [ప్రముఖస్టానం వుంది, కాని, ఆలోచన గతం. 

అది అనేక విషయాల సంగతుల, సంఘటనల, సందర్భాల, 

(పతి కియలవల్ల ఏర్పడ్డది. ఆ గతం, జ్ఞాపకాలకు గుర్తు, 

అది, కాలం దిగవిడిచిన స్టెతి. నూతనత్వాన్ని గహించాలంటే, 

ఆ గతం పూర్తిగా తొలగిపోవాలి. 

8 

“ఆలోచన, హృదయంనుంచి మనసును వెరు చేస్తుంది. 

ఆ మనసు స్వార్దంతోకూడిన కార్యకలాపాలకు మూలం. ఆ మనసు 

తిరిగి హృదయంలో కలసినప్పుడే వికాసం, శాంతి. 

“మనం, (పతి ఆలోచన వెనక వెడితె, దాగి కొసను 

నిశ్చ యంగా నిశ్శబ్దం వుంటుంది. ఆ నిశ్శ బ్రంనుంచే నూతనత్వం 

ఉద్భ ఐస్తుంది, ఆ నిశ్శబ్దం, స్మృతిలో నిలవదు. [ప్రత పాత 

లొచనా గతం, దానికి వా స్తనత్యం అదు. 

సుకో. దానితో కొంతసేపు వుండు. 

దాన్ని నీ తెలివిలో, (ప పజ్జలో. వుంచు. అలా వుంచి, ఆ ఆలోచనను 

గమనించడం ఎంత కష్టమో నీకే తెలుస్తుంది, ఆనుభవపూర్వ 

కంగా. “ఆల్ ో చిం చేవాచే. అన్నే షించేవాడు _అనుభవించేవాడు,” 

అని తెలుసుకుంటాం,” అన్నారు కృష్ణాజి, 

క్రణక్ష్రణాసికి గతానికి చావడమే కృష్ణాజీ బోధలోని 

ముఖ్యాంశం. “అవిధంగా క్షణక్షణానికి గతానికి చావకపోతే, 
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జీవితంలో నూతనత్వం, సృజనాత్మకం వుండదు,” అంటారు 
డ్రి చ ఒడ అయ వ re 39 కృష్ణాజ. అదె, [పతిక్షణం తిరిగి పుట్టడం, దాన్న “పునర్జన్మ 

అని కూడా అంటారు. 

కృష్ణాజ మార్గం, పక్షి తిరిగి తిరిగి గూటికి చేరడంవంటిది. 

నది సాగర గర్భం చేరడం వంటిది. ఆమార్షానికి నిర్మాణం, పూజ 

దర్శనం, మర్మ ౦, ఇం దజాలం, ఆచారాలు, నియమ _ నిష్టలు 

ఏమీ లేవు. ఆ క్షణంలో ఏంతో పై అది చేయడం. అంతె! కాని, 

దాన్ని మన నమ్మ కాలు, పద్దతులు, సిద్దాంతాలు, అబి (ప్రాయాలు, 

అలవాట్లు ఆటంకపరుస్తాయి” అంటారు కృష్టాబ్. 

[పతి ఒక్కరికీ పుట్టినప్పటినుంచి పరిసరాల, పరిష్టితుల, 
శకి, ళ్ 

అలవాట్ల, ఆలోచనల, ఆచారాల, సాం పవాయాలద్వా రా 

గతం ఏర్ప డుతుంది. గతాన్ని అడు రానివ్వ కుండా, ఏకారణం 

_ ఉదేశ్యం లేకుండా ఏక్షణానికాక్షణం- ఎప్ప టికి ఏది అవసరమో 

దాన్ని చేసుకుంటో-అంటే, నిష్కామకర్మా చరణగావిసో- అంటే, 

ఆశ, | పయత్నం౦ లెకుండా జీవించిడమే జీవితంలో స్వజనాత్మ కం. 

అదే కృషాజీ జీవితం. 
౮ 

అసలు ఈ జీవితమే, ఒక సృషి. అందు సృషి, సృష్నికర్తా 

రెండూవుంటాయి. కాని వా _సవమైన జీవితాన్ని [పకృతి మరుగు 

పరుస్తుంది. అంటే జీవితంలో 'ఆవిర్భ వించినవాటిని అన్నింటినీ 

తిరిగ. ఆ జీవితమె దాచేస్తుంది. అదీ చిత్రం. కాని, సాధన 

ద్వారా జీవితంలో మేల్కొన్న వారిలో సదా ఆత్మ స్ఫురణ, 

ఎరుక వుండటం వలన దాగివున్నవన్నీ బహిర్గతమౌతాయి, 

కృష్ణాజీ జీవితంలో జరిగింది అదే. అందుకే ఆయన తనగురించి 

చెప్పుకోవలసివ స్తే “ఓ” అనేవారు. 
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1948 జనవరిలొ కృష్ణనుూ రి ఉసనా్యసాలు సంబాష 

ఇలు బొంబాయిలో ఏర్పా టుచేయబడ్డాయి ఆ సమావేశాలకు 

చాలామంది హాజరయ్యారు. వారిలో రాజకియనా యకులు, 

సాహికీపరులు, సంఘసంస్కర్త రలూ వన్నారు. వారిలో కొందరు 

కృష్ణమూ రీ రి సమన చవి చూసినవారు. వారిలో “మౌరిస్ 

[ఫీడ్ మన్” ఒ . ఆయన ఇంజనీర్, దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

సభ్యుడు, wn లాల్చీ- పై జమా ధరించేవాడు. ఆయనకు 

చిన్న గూనె వుండేది. బెంగుళూరులో ఉద్యోగం వడిలేసీ, 

కాషాయం కట్టి “భారతానంద”గా పేరు మార్చుకుని, భిక్షఎ కి 

జీవించారు. చెప్పులు లేకుండా కాశ్మీర్ నుంచి క న్యాకుమారివరకు 

పాదయాతచేసి వురాల్లో, స్మతవ్వల్లో. చెట్లకింద, గుహల్లో 

కి నిదిస్తూ యోగుల్ని, పకీర్తనీ 

దర్శిహ్, చర్చి హొ యా (తలు చెశారు, 

పెరు మార్చినా, కాషాయం కట్టినా, ఏంచేసినా బంధ 

విము కులు కాలేరని స్వానుభవంతో తెలుసుకుని, ఒకసారి ఆత్మ 

హత్యా [పయత్నల6కూడా చేసి చివరకు శ్రరమణాాశమం చేరగా 

“బుద్ది తక్కువ పనులు మానాలి,” అన్న భగవాన్ మాటల్ని 

అరంచేసుకుని, ఆత్మ విచారమాగ్గాన్ని చెపటారు. 
ళ్ ౧] ని 

ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు గాంధీగారి సేవ్యాశమంలో 

వున్నారు. అంబరుచర్మా తయారుచేయడంలో ఇంజనీరుగా 

ఆయన వారికి సహయం చేశారు. గాందినారి కార్యక్రమాల్లో 

పాల్గొన్నారు.  కమింగా కృష్ణమూ ద రి బోధలకు ఆకర్షితులై 
౧ oy 

బొంబాయి చెరారు. ఆయన్ని ఎన్నో _సశ్నలు వేసి, రాలా 

సంగతులు స్పృష్షం౭గా తెలుసుకన్నారు, 
చో 
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మరొకరు జమ్నా దాస్ ద్వారకదాస్, ఆయన అనీబిసెంట్ 

మి తులు. కదిలే కధావళివంటివారు. ఆయన ఎప్పుడూ ఖదరు 
(6 

టోపీ ధరించేవారు. |కమంగా కృష్ణాజీ అనుచరులు అయ్యారు, 

ఆ తర్వాత వారిలో పట్విర్టన్ సోదరులు. వారి తండి 

కృష్ణమూర్తి అభిమానులు కావడంచేత, తన కొడుకులను 

కృష్ణమూ రిని విని అనుసరించమన్నారు. సట్య ర్భన్ సోదరులు 

విద్యావంతులు, రాజకీయవాదులు, సోషలిస్ట్ అభిమానులు, 

సా తం; కీ (త్యసమర యోధులు, వారు త్రం (ఉమాట (ప్రకారం 

కృష్ణమూర్తిని విని అనుసరించి, ఆయనతో అనేకచోట్ల కు 

వెళ్ళారు. “రాజకీయాలనుంచి దూరమై, నాపభావానికి ల లోను 

కాకండి” అని కృష్ణాజీ వారిని హెచ్చ రించారు. “అన్ని 

దికారాల్నీ నిరాకరించవుంటున్నారు కదా? ” అని వారు 

కృష్ణమూ రిని అడిగితే “అవును. కాని, ముందు నునసు 

అధికారాన్ని నిరాకరించి, పరిక్రిం చాలి.” అన్నారు. 

ఆ సమయంలో కృష్టమూ రని చూడ్డానికి చేరిన వారిలో 

శ్రీమతి పుపుల్ జయకర్, ఒకరు. ఆమె ఐదవఏట వారణాసిలో 

చదువుకునేప్పుడు కృష్ణమూర్తిని చూసింది. అప్పటికే ఆమెకు 

కృష్ణమూ ర మి|తులై న పట్వర్దన్ తెలుసు. 

శ్రీవాతి పుపుల్ జయకర్ 1919 లో జన్మించింది. భారత 

దేశానికీ స్వాతం త్యం వచ్చాక, దేశంలో అనేక సాంస్కృతిక 

సంస్థలకు పథానాధికారిగా వుంటూ ఎన్నో కార్య కమాల్ని 

చెపట్టింది. అమె ఇందిరాగాందికి చిన్న నాటి స్నేహితురాలు. 

ఆమెకంటే, పుపుల్జయకర్ రేండేళ్లు పెద్దది. వారిద్దరూ చివరి 

వరకూ మంచి స్నెహేతులుగా “వున్నారు. పుషుల్ జయకర్ 

ఎకిక పుత్రిక రాదిక. ప్రస్తుతం బ్రసల్జయకర్ ఢిల్లీలో 

వుంటున్నారు. 
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కృష్ణమూ రి బొంబాయిలోవుండగా పుపల్జయకర్ 

చెల్లెలు నందిని కృష్ణనుూ రని చూడ్డానికి వెడుతూవుంటే, పుపుల్ 

జయకర్ కూడా వెళ్ళింది. ఆనాటినుంచి ఆమె కృష్ణమూర్తిని 

వింటూ, చివరివరకూ విడవకుండా అనుసరించింది. ఆయన 

ఉపన్యాసాల్ని, చర్చల్ని, సంభాషణల్ని, మామూలు సమయాల్లో 

మి|తులతో మాట్లాడిన మాటల్ని సహితం నోట్ చేసుకుని, చివరికి 

ఆయన జీవితచర్శిత రాసింది. 

10458 జనవరి వుప్ప సాయం తం కృష్ణమూ ర ష్ 

మిషతుని ఇంట్లో మాట్లాడు తూ వుండగా, అచ్యుత పట్వర్షన్కి 

ఫోన్ వచ్చింది. ఆయన ఫోన్ విని, తిరిగి మి్యతుల మధ్యకు 

వచ్చారు. ఆయన ముఖం కొయ్యుబారిపోయివుంది. ఆయన్ని 

చూసి కృష్ణమూ ర, మి్యతులు నిశ్శబమయా్యారు. ఆయన 

నెమ్మదిగా తేరుకుని “ మహాత్మా గాంది హత్య చేయబడ్డారు,” 

అన్నారు. కృష్ణమూ రి మాట్లాడటం ఆపేసి, అందర్ని గమనిసో 

కూర్చున్నారు. 

“గాందిజిని హత చేసింది హిందువా ? ముసిమా 2?” అనే 

పశ్న వచ్చింది. “ఎవరు హత చేశారో తెలిసిందా ?” అని 

అడిగితే, “నాకు తెలియదు” అన్నారు అచ్యుత పట్వర్దన్. 

అందరూ లేచారు. ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెళ్ళిపోయారు. 

జర గకూడని, వూహించని ఘోరం జరిగిపొయింది. పీ (వాహ్మణ 

యువకుడు గాంది జీని తుపాకీతో కల్చి చంపాడు. 

ఫీ|బవరి ఒకటవ శదిన కృష్ణమూ ర దగ్గర కొంతమంది 

చెరారు. “గాందిజి హత్యకు దారితీసిన నిజమైన కారణం ఏమిటి?” 

అని ఒకరు కృష్ణాబీని (ప్రశ్నించారు. 
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“గాందిజి హత్యకు కె కారకులు, మీరు, 0) అన్నారు కృష్ణాజీ, 

చాలా సీరియస్గా. అని, “మీరు అంటే, జాతి_మత_కుల_వర_ 
a 

వర్షాలతో కూడిన మీరు. వాటిని సదా _పొతృ హించే మీరు, 

అటువ6టీ భీన్నత్వ మె [ప్రపంచంలో ఘర్షణల్ని, హత్యల్ని 

తెచ్చి పెడుతుంది,” అన్నారు. 

ఆ ఏపిల్లో కృష్ణమూ రీ మాధవాచారి అతిధిగా 

మ దాస్ వసంక్విహార్లో వున్నారు. ఆ భవనంచుట్టూ పెద్ద 
వరండాలు, లోపల విశాలమైన హాల్స్. గేట్ ముందు. కొలను. 

భవనంచుట్లూ చెట్లు. అక్కడ జరిగే సమావేశాలకు దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ అధః నకుల న జినరాజదాస పాల్గొనేవారు. ఆయన 
కృష్ణమూ ర్రితో ఎన్నో సంగతులు చర్చించేవారు. అసీవి సెంట్కి 

సన్ని హత మి|తులే న సంజీవ రావుకూడా హాజరయొ్యువారు. 

అయన వారణాసిలో కృష్టమూరి పద్యాసంస్టను నిర్మించిన 

విద్యావంతులు. ఆయన భార్య పద్మాబాయ్. ఆమెకూడా 
కృషమూ రి మి|తురాలే. నారిద్దరూ రోజూ కృష్టమూ రిని 

వినడానికి వసంతవిహార్ కి వచ్చేవారు. వారితోపాటు “చాల 

సుందరం” అనే దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులూ వచ్చె వారు. 

హజరైన వారిలో “ముకుందహెద” అనే ఆయన, కృప్పమూ రి రిని 

విని తన్మయత్వం చెందేవారు. “సునంద” అనే విద్యావంతు 

రాలు, ఆమె రోజూ కృష్ణవరూ రిని విని, ఆయనతో చాలా 

మాట్లాడది. 

“శాంతా రావ”అనే ఆమె మంచి జొ డాన్సర్. భరతనాట్యంలో 

దిట్ట, సంగికం బాగా తెలిసిన ఆమె. చాలా చురు కై నది, 

ఎంతో తెలివై నది. ఆమె రోజూ కృష్టషయా_( 6కి భోజనం తెచ్చి 
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పెట్టెది. ఎక్కువగా అయన గదిముందు ద్వారపాలిక మాదిరిగా 

కూర్చుని వుండేది. కృష్టమూ ర్థితో చనువుగా మాట్లాడేది, 

సంగితం, నాట్యం, కళ్ళ అందం మొదలైన అంశాలపె ఎంతో 

మాట్లాడి! 

ఠి టి శ 

మె నెలలో క కృష్షమూ రక్ రి ఊటీ వెడితే బొంబాయినుంచి 

పుపల్ జయకర్, రాడిక, నందిని, నందిని మామగారు సునీలాల్ 

మెహతా అక్కడకు వెళ్ళారు. ఆతర్వాత జమ్బా దాస్ వెళ్తారు. 

కృషమూరి వాళ్ళతో కలసి నీలగిరి కొండల్లో, చెట్టమధ్యా 

కబు ర్లు చెపుతూ అందంగా కాలం గడిపారు, 

సమయంలో ఇండియా పథాని జవహర్ లాల్నె|హూ 

ఊటీలో వున్నారు. అయన తన సె కటరీద్వారా పుపుల్ 

జయకర్కు వర్తమానం పంపారు, తాను కృష్టాజిని కలుసుకోవా 

లనుకొంటున్నా ని. కొని, రక్షణ ఏర్పాట్లు సరిగాలేని కారణంచేత, 

న్యెహూ కృషమూ రిని కలుసుకోవడం జరగదని అనుకుటూ 

వుంటే, కృషమూ ర్త నెహూను చూడ్డానికి గవర్న మెంట్ హౌస్కి 

వెళ్ళారు. కృషమూర్తి వెంట పువుల్ జయకర్, మోరిస్ 

(ఫీడ్వ మన్ వున్నారు. కృష్ణమూర్తి, నెహూ ఇద్దరూ ఎన్నో 

విషయాలు మాట్లాడుకున్నారు. చాలా సేపు మౌనంగా వుండి 

పోయారు. వారి హృదయాలు దగరయా్యాయి. 

ఆ తర్వాత కృ మూర్తి లన డైరీలో, “నె హూ 

[ప్రఖ్యాత రాజకీయపత్తి. హేతువాది. నిజమైన దేశభ క్రి 

కలవాడు. నిజాయితి పరుడు. స్వార్దం, సంకుచితత్యం ఎరుగని 

వ్య క్రి. సహృదయుడు. దేశ స్వాతం్యత్య సమరంలో ఎన్నో 
కష్టాల్ని ధైర్యంగా, నిర్భయంగా ఎదుర్కొన్న యోధుడు. 

గొప్ప విద్యావంతుడు. ఆయనకు రాజకీయం జీివనశ్వాస 

అయింది. ఆయన స్వాప్నిక జగత్తులోవున్నా, రాజకీయాల 

కోసం అన్నింటిని పక్కకు నెట్టెశారు.” అని రాసుకున్నారు. 
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కష్టమూ ర్స్ ఊ ఊటీలో వుండగా మరొకసారి దివ్యానుభవం 

కలిగింది. ఆ సమయంలో ఆయన దేహం చాలా యాతనలు 

పడింది. ఆయన ఎంతో ఎదిగినట్లుగ్తా వికాసం చెందినట్లుగా 

వెలిగిపోయారు. ఎంతో శ క్రిపంతులయ్యాారు. దేహంలో ఏదో 

మార్పు జరిగింది. “మచ్చ - మకిలి - మురికి లేని వర్షపు 

చినుకు మాదిరిగా వున్నాను, 0 అన్నారు కృష్ణాజీ. ఆ అను 

భవంతో ఆయన గతమంతా కాలి, బూడిద అయింది. ఆయనలో 

మహాశూన్యం ఏర్పడింది. మనసు, అలోచన, యోచనా 

రహితంగా మారింది. ఆ స్టితి గొప్పశ క్తితో నిండింది. ఆ శి 

తనకు తెలిసిన, ఊహించిన, భావించిన శ ప్త కాదు. ధనం, కిరి, 

అదికారం, సంసార సంబంధ మైన వాటికీ * చెందిన శ ద 

ఆ శి హూ ర్తి వ వితమైన, స్వచ్చమైన శక్తి, డైన నమోలో 

మాదిరిగా ఆయనలో ఆ శి నుంది. ఆయన ముఖంలో 

నిశ్చ లత్వం, నిర్మలత్వం కనుపించాయి. ఆయన వింత 

అందంతో వెలిగపోయారు. 

కృషమూ రికి ఊటీలో కలిగిన అనుభవం: 

కృష్ణమూర్తి ఊటీలో వుండగా ఒకరోజున షికారు వెళ్ళ 

- సిద్దం ంగా వున్నారు. అంతలో అకస్మాత్తుగా అతనికి 

సరసంగా అనిపించింది, కాస్సేపటికి ఎంతో బాధగా వుంద 

న్నాడు. తలలో నరాలు పేకుతున్నాయని పడుకున్నాడు. 

రెండు గంటలు యమయాతన పడ్డాడు. మెడ దగ్గర నొప్పి 

విపరితంగా వుందన్నా డు. ఆ తర్వాత పాట్ట ఉబ్బ రించి గట్టి 

పడిఎడి. గట్టిగా మూలిగాడు. పడుకుని అటూ, ఇటూ పొర్తాడు, 

అరిచాడు. చాలాసార్లు కదలిక లేకుండా పడివన్నా డు. “నేను 

మూర్చ పోతే, నా నోరు మూయండి;” అని, “అమ్మా! నాకు 

శాంతిచి [పసాదించు. అతన్ని వెనల్కపలు, నేను పిచ్చివాడి 
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నైతే, నన్ను తీసుకుని, చూసుకో. నేను ఎంత మాతం పిచ్చి 

వాడిని కాను. ఈ దేహం యెడల వాళ్ళు ఎంతో శ్రద్ద చూపు 

తున్నారు. నేను ముసలివాడిలా ఫీలవుతున్నాను. (నాలో_ఏ 

కొంచెమో, పని చేస్తోంది నేను ఇండియా రబ్బరు బొమ్మ 

మాదిరిగా వున్నాను,” అన్నాడు తనతో తాను కృష్ణమూర్తి, 

అంత సేపూ కృష్ణమూ రి ముఖం బాధతో నీరసించి వుంది. 

కన్నీళ్ళు ధారగా కారాయి. “కొండపైకి పోతున్న ఇంజను 

మాదిరిగా వుంది, నాసితి,” అన్నాడు కృషాజి. 
© లి 

రెండు గంటల తర్వాత మళ్ళా మూర్చ పోయిలేశి, 

“నా బాధ మాయమెంది. నా లోపల నాకేం జరిగిందో నాకు 

తెలుసోంది. నెను నిండుగా, సంపూర్తంగా వున్నాను,” 

అన్నాడు. 

ఆ తరావత కృష్ణాజీ ఎన్నో సంగతులు మాటాడారు. 
లు ణ దా 

“ఆఅ నా బాధ, నా దెహాన్ని శ క్రివంతం, దృఢం చెసింది. 

నన్ను ఉక్కు మనిషిలా చెసింది. ఆలోచన అంటూ లేకండా 

నా దెహం అటూ, ఇటూ తెలికగా వంగుతూ, వూగుతూ 

కదిలింది. ఆ బాధతో నాకు వరీక్ష జరిగింది. నేనూ చక్కదిద్ద 

బడాను. మెరుగు పటబడాను. 
రి ఠి GG 

“అంత బాధ అని పీస్తే, ఆపుజీసుకోలేక వోయా రా?” 

అని పువుల్ జయకర్ అడిగితె “ గర్భ ంలోంచి బిడ్డను 

రాకుండా ఆపుజేయకల రా? ఎవరైనా గ 89 అన్నాడు కృష్ణాజీ. 

“ఏదో జరిగింది. దాన్నంతా మీరు చూశారా? గమనిం 

వారా?” అని కృషమూ ది అందర్నీ అడిగాడు. 
ల అణాలు 

నేను ఇప్పుడు వర్షపు చినుకు మాదిరిగా మచ్చ లేకుండా 

స్వచ్చందంగా వున్నాను. “సను” అనేదంతా పూర్తిగా 

దగమెపోయింది. లోపలంతా కాలి, ఖాళీ అయింది. 
aru 
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కృష్ణమూర్తి రి ఊటీనుంచి బెంగుళూరు వెళ్ళారు. అక్కడ 

వి|కమ్ ఇంట్లో వున్నారు. అకుడ ఆయన చుట్టూ ఎంతోమంది 

యువకులు చేరారు. (ఫీడ్ డ్మన్ కృష్ణమూర్తిని వదిలేవారుకాదు. 

కృష్ణమూర్తి ఒంటికి వెల్లులి నూరి మర్గనా చే చేస వైద్యం చేయిం 

చారు; | పీడ్ మన్ అంతలో మదాసునుంచి మాధవాచారి వచ్చి, 

ఆ వై ద్యాలూ, అవీ చూసి, గట్టిగా అరచి, ఆపేశారు. 

కృష్ణమూర్తి వెంగుళూరులో వుండగా బుషీవా్యలీ స్కూలు 

సంగతి చర్చకు వచ్చింది. ఆ స్కూలు (పిన్స్ పాల్ సుబ్బా 

రావుగారి మంచితనం ఆసరాగా తీసుకుని, కొందరు దాని పవి (త 

వాతావరణాన్ని పాడుజేశారు. 

ఒకదశలో కమిటీవారు ఆ స్ఫూలూ, ఆ ఆవరణా అంతా 

అమ్మే యాలనుకున్నారు. “స్కూలు అమ్మడం కన్నా దాన్ని 

మూసేయడం మంచిది * అన్నారు కృష్ణాజీ. అయితే “అ 

స్ఫూలూ, దాని తాలూకు ఆస్తి అంతా మీ చేతుల్లోకి తీసుకుని, 

మీ దృషి దాని మీద పెట్టి, దాన్ని వాగు చేయండి,” అని 

సంజీవరావు అందే, * నాకా, ఆ స్రీ? నాకు ఎటువంటి ఆ స్ప సీ లెదు, 

అఖ్య్మర్లేదు, ” అన్నారు కృష్ణాజీ దీర్హ చర్చా నంతరం, 

దాని ఉద్దరణకు ఒక కమిటి ఏర్ప డింది, 

కృష్ణమూ రి బెంగుళూరునుంచి పూనా వెళ్ళారు. అక్కడ 

మిషశతులతో మాట్లాడుతూ, “నువ్వు ఏ గోతిలో వున్నావో, నీకు 

నువ్వే తెలుసుకుని, నీకు నువ్వే ఆ గోతిలోంచి బై టికి రావాలి,” 

అన్నారు. ఆ మి తుల్తా ఒకరు, * అనేక కారణాలవల్లా, అనేక 

సంగతుల _ విషయాల _ సంఘటనల _ సందర్భా లవల్లా నేను 

మానసికంగా అలసిపోయాను. తికమకలో వున్నాను” 

అన్నాడు. దానికి కృష్ణమూర్తి * మీరు ఏదో చేసి, దాన్ని ౦చి 
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తప్పి ౦చుకౌవాలని చూసారు. ఏం చేసినా, ఇంకో అతుకు పడు 

తుంది. దాని మంచి _ చెడ్డలకు మెర కారణం. దానికి మీరే 

బాధ్యలన్న సంగతి మరచిపో కండి. సక్షపాతాలతో గాని, 

పరమానందాలతోగాని _ అసలు దేనితో మాతం మీకు ఏం పని! 

వాటి నన్నింటినీ వదలండి. ఆక్షణాన ఎదురైన విషయాల్లో 

పూ రిగా లీనమెపొం:ండి. దాంట్లో మిన్ఫుల్ని మీకు చూసి, తెలుసు 

అరమరికా లేకండా, పూ దిగా, స్వషంగా: లోవలా _ త్త 9 ర ౨ 
క్ర ట్ర 

చా రాయా, కొ గా న న్్ గ్ర ౧ బె టా మిమ్మ ల్ని ముదు చూసుకొండి. అప్పుడు ద్వంద్యాల 

“ అసలు అన్నింటికి ప్రదాన కారణం, స్మృతి. అది 

గతం ఆ గతంనుంచి నువ్వు ఎప్ప టికీ తిప్పి ంచుకోలేవు. నువ్వు 

చేయవలసింది, చేయగలిగింది ఆగతాన్ని అర్దం చేసుకోవడం 

ఆ అవగాహనే, సీకు స్వెచ్చ నిసుంది. అదె విముక్సి ము కి, 
ne) a) a 

“ మనసు ఒక అగ్నిపర్వతం. దాని మీద కూర్చుని 

ఎవరూ హాయిగా వుండలేరు. ముందు ఆ మనసును వెంటాడు. 
ఏ ఒక్క ఆలోచనను వదలకు; అది ఎట్లాంటి ఆలోచన అయినా 
సరే: ఎటువంటి నిశ్చయాలు, నిర్ణయాలు లేకుండా దాన్ని 
గమనించు. ఆ ఆలోచనలకు విలువ కట్టకు. వాటిని న్యాయ 
నిర్ణయం చేయకు. వచ్చిన పతి ఆలోచననూ నిర్భయంగా 
గమనించు. 

“సంబంధం ఒక అద్దం వంటిది, దాంట్లో న్ స్వ రూపాన్ని 

నీవు స్పష్టంగా చూసుకోవచ్చు , 

“ఏదైనా, నీవు ఎక్కడ ఎట్లావున్నావో, అక్కడనుంచే 
దాన్ని (పారంబించు. 

os మనస్సంటే, కదలికలతో కూడిన పాత. ఆ కదలికల్ని 
ఆలోచన రూపంలో వ్యక్తం చేసె వాటిని అంటే, మాటల్ని _ 
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వాక కల్ని _ పెరాల్ని _ పెజీల్ని పరిశీలనగా వదువు. ఆ కదలి 
కలకు ఒక రూపం లేనప్పుడు అంటే, మెదడులోని కణాలు కదల 
కుండా అ ౧నప్పు డు _ అప్పుడు ోనేన. _ నాది” అనేది 
వుండదు. అది పూరి రి నిరామయస్తితి, ఆస్థతి స్ిశ్చ లం, నిర్మలం. 

ఆస్తీతిలో స ప్రతిక తావులేదు. అప్పుడు అంటె, కదలిక లేనప్పుడు 
బలీయమైన కేందీక్ళత మైనశ కి కి వుంటు6ది కదలిక 

యొక్క అవగాహనే, నిజమైన మార్చు. 

“ అంతెకాని రాజకీయ, సాంఘిక కా ర్యకలాపాలు 

ఎన్నటికి (పవంచాన్ని మార్చలేవు. మనిషి తన 
బదంగా పరిణామం చెంది తేనే, మార్చు సంభవం. ఎటువంటి 

పద్దతులు నునిషిలో వరిణాముం తీసుకురాలేవు. మనిషి ఎప్పుడూ 

పద్దతులను మార్చుతూ వుంటాడు. కనుక పరిణామం అనేది 
ఆ క్షణంలో రావాలి. అంతే $” అన్నారు కృష్ణాజీ, 

డిశంబరు ఎనిమిదవ  తెదిన నె్య హూ ఆహ్వానర్నపె 

కృష్టా జీ జ్ కీన్ మూ ర్తి భవనంలో కలుసుకున్నారు. * తనను తాను 

తెలుసుకోవడం ఎట్లా! ” అని నెహూ అడిగితే, దానికి కృష్టాజీ 
“మీ ఆలోచనల్ని 'సరిశీలించ ౦డీ _ పరీక్షించండి _ వరిశోధించండి. 

మయము లొపల టట సంగతుల, విషయాల అన్నింటిని పరిశీలనగా 

చూడండే. ఆలోచనలు _ ఆలోచించే వానినుంచి భిన్న మా?” 

అంటూ “నేనెవడను?” అను అత్మ విచారమార్గాన్ని చెప్పారు. 

అ సమావేశానంతరం కృష్టమూ_ర్టి తన డె రీలో “నె హూ 

ఎంతో బౌన్నత్యం కల వ్యకి, అటువంటివారు రాజకీయాల్లో 

వుండటం మంచిదికాదు. రాజకీయాలంటే, పూ రగా గతానికి 

చెందినవి. ఆయన రాజకీయాల్లో వుండటం వట్టిదండగ. కాలం, 
వృథా చేయడం,” అని రాసుకున్నారు. 
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ఒకసారి కృషమూ 
to 

గాంధీగారి [పసాౌవన వ 

భావాలోనూ, విపవవాది కాని, వాటిని ఆచరణలో పెట్టవలసి 

ర్తి మి|తులతో మాట్లాడుతున్న ప్పుడు 

స్తే “గాంది మానసికంగాను, 

వచ్చేస్స టికి ఆయన ద్భ సె దృక్పథం అంతా ఇరుకున 

పడింది. దానికి కారణం, ఆయన రాజకీయా ల్లో పవేశించడం., 

క్రమంగా ఆయన రాజకీయాల్ 5 చిక్కుకుపోయారు. అటువంటి 

వారికి రాజకీయాలు వినాశన కారి వంటివి. అవి మనసును 

వికాసం చెందనీయవు. అవి మనసుకు వృద్దాప్యం తెచ్చి 

పెడతాయి. రాజకీయాలవల గాంధీగారు తన విపవభావాలతో 

రాజీపడ్డారు, ” అన్నారు. | . 

3 ® C3 

కృష్ణమూర్తి ఢిల్లీలో వుండగా “మా _ అనందమయి ని 

కలుసుకున్నారు. ఆమె. తనను తాను తెలుసుకున్న మహా 

తపస్విని, ఉతర భారతదేశంలో ఆమెకు ఎందరో శిష్యులూ, 

అనుచరులు, భక్తులు వున్నారు. ఆమెది చక్కని చిరునవ్వు 

ముఖం. 

ఆమె చాలా ఏళ్ళ కిందట కృష్ణమూ రి ఫోటో చూసి 

“ ఇతను చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు, ” అన్నదట. ఆమెకు 

ఇంగ్లీషు తెలియదు, అందుచేత ఆమె దుబాసీ ద్వారా కృష 

మూ ర్తితో మాట్లాడు తూ, ‘ నువ్వెందుకు గురువుల్ని నిరాకరిస్తు 

న్నావు! వెల సంఖ లో (ప్రజలు నిన్ను వినడానికి వస్తున్నారు 

కదా?” అన్నది. అంటే, ఆమె అర్దం, “నువ్వు ఒక గురువువే 
కదా?” అని, 

దానికి కృష్ణమూర్తి, ళో [ప్రజలు “గురువు అనే పదాన్ని 

ఒక ఊతకరగా, కుంటివాడు చంక కింద పెటుకుని నడిచే 
+ యు 

సహాయ క|రగా _ ఉపయోగించుకుంటున్నారు,” అన్నారు. 
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ళో నువ్వు గురువులకు గురువుఐ,* అన్నారామె మళ్ళా. 

ఆ మాటకు కృష్ణమూర్సి సమాథానం చెప్పక, ఆమె చేతుల్ని 

_పిమగా తన చేతుల్లోకి తిసుఐన్నారు. ఆ తర్వాత ఎందరో 

వచ్చి వారిద్దరి కాళ్ళ కూ సౌమ్టైంగ నమన్మా రాలు చెశారు. ఆ 

నమస్కారాల్ని ఆమె [పమతో స్వెకరించారు. కాని, హం! 
అర్ ఇఒ వష వుడా . మూ ర్ మాతం ఇబ్బంది న రు 

“ వూ _ అనందమయి "కి లోకం లెదు కృష్ట్ణవూ రికి 

లోకం వుంది. దాని అవగాహనే జీవితమంటారు, ఆయన. 

కృష్ణమ గురువుల్ని, [(గంధాల్ని, సాం పదాయాల్ని, 

మతాల్ని, మతాదిపతుల్ని, మరాదిపతుల్ని నిరసించి, నిరాకరిం 

చారు. అయినా కృష్ణమూ ర్థిని వినడానికీ, చూడ్డానికీ కాశీలో 

బౌద్ద భిక్షువులు, సాధువులు, సన్యాసులు, యోగులు, యాతి 

కులు, భ కులు, సాధకులు, జిజ్ఞాసువులు, దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

సభ్యులు -_ అనేక మతాలకు, వర్షాలకు, దేశాలకు సంబంధించిన 

వాగు _ రకరకాలవారు _ అ నేకజాతులవారు _ పండితులు, 

పామరులు, శాస్త్రవె త్తలు, తాం (తికులు - ఒకటిమిటి అన్నిరకాల 

వారూ, రోజూ ఎంతోనుంది వచ్చె వారు. అవసర మైనవారికి 
దంతి ఆద ॥ ాం గగ్ను * సంజీవరావు, అచ్యుత పట్వర్షన్ మొదలై నవారు; కృష్టాబీ 

మాటల్ని వారి వారి భాషల్లోకి తర్జుమా చేసి చెప్పే వారు. 

కృష్ణాజీ ఎంత అలసిపోయినా, ఏ వేశయినా సాధువుల్ని, 

సన్యాసుల్ని, సౌధకుల్ని తప్పనిసరిగా కలుసుకుని మాల్లాడే 

వారు. తాను నిజమెన సన్యాసి కావాలన్నది ఆయనకు మొదటి 

నుంచీ వున్నయోచన. కాని, ఆయన వారి ఆచారాలు, పద్దతులు, 

నియమ _ నిష్టలు, కర్మ కాండ, శిక్షణ, నిబంధనలు _ వాటిని 
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ఒప్పుకునేవారు కాదు. సన్యాసమంటే, కాషాయం కట్టడం, 

గుండు చేయించుకోవడం కాదు. గతాన్నంతా పూర్తిగా వదలడం, 

ఏ బరువూ, బాధ్యతా లేకుండా గ్ర్మ లం గ్ నిశ్చ? ఎఅగొ, గిర్భ 

యంగా, న్వచ్చగా జీవచడం. నిజంగా ఎవరూ, ఎప్పుడూ 

[ప్రపంచాన్ని సరక్యదం చ చదు. ఎందుకంటె, ఆ (ప్రపంచం 

ఎప్పుడూ వారిలో విడదీయరాని ఒక భాగంగా వుండనే వుంటుంది. 

కృష్ణమూ ర రాజపూట్లో ఒ 

బుషీవ్యాలీ (టస్ట్వారు రాజఘాట్లో ఓ 

కాం న వంగా నే 
తున్నారు. ర _డ్రనైల రితో కృష్ణమ క దీర్హ చ రులు 

జరిపారు. ఆయన నిరయాలతో వారు ఏకిభవించలెక, అస్ 
౮9 

నుంచి తప్పుకుంటే, క్రొ ద సభ్యులు నియమింపబడ్డారు. దాన్ 
—0O 

అల లో లా 

(ప్రకారం రాప్సాహిట్ పట్వర్ధన్ రాజఘాట్ స్తూల పనిచేసి 

టటు నిరయమెంది. కాని, ఆయనకు అందు సని చియడం ఇషం 
లొ జా ౧... రు 

లేదు. కాని, ఆయనంటే అందరికి ఇష్టం, (పెను. 

oO ఖే 

రాజఘాట్లో కష్టమూ ర్తి రితో పాటు అచ్యుత పట్వర్షన్ 

సోదరాలూ, ఫీడ్మన్, సంజినరావు పుపుల్ జయకర్, ఆమె 

కుమార్తె రాధిక వున్నారు. క హ్లాజి సాయం |తాలు మిఠదారుగా 

నడుస్తూ, చుట్టూ వున్న వాటిని పరికిస్తూ, అవగాహన చేసు 

కుంటూ _ దారిలో పడివున్న రాళ్ళను, ముళ్ళను ఏరిపా౦సో 

మేక పిలలతో ఆఅడుకింటో, పక వాళ్ళతో కబుర్లు చెపుతొ 

పశు _ పకాదుల శబ్దాలు వింటో, పెద్ద పెద్ద అంగలు వేసుకుంటో 

వెళ్ళివారు. ఆ ది అయన ఎప్పుడూ నడిచే విధం. “అన్ని ంటితో 

సంబంధంలేని మనిషి, మనిషి కాదు,” అనేవారు కృష్టా బీ. 

కాని, కృష్తమూ రి సర్వసాధారణంగా పషికారులో ఎప్పుడు 
ల్ యబ 
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ఎవరితోసూ ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు కాదు, ఒక్క [పకృతి 

విషయమెశే తప్ప. ఎందుకంటే, సంభాషణ పరిసర వరిశీలనను 
అటంకవరుసుందని వారిబావన. 

అహ 

ఉ అ త 

1949 మార్చిలో కృష్షముూ రి బొంబాయిలో “ హిమస్ 

నివాస్ "లో వున్నారు. ఒక రోజున ము రార్డి దేశాయ్ కృష్టాజీని 

చూడా నికి వెళ్ళారు. మాటల్లో, నేను భగవర్గితవంటి [గంధాలేెవీ 

చదవలేదు అటువంటి pan తనను తాను తెలుసుకోవ 

డానికి ఉపయోగపడవు, ” అని కృష్ణాజీ అనేప్పటికి ఆయనకు 

బాధ కలిగింది. 

ళు é © 

నందిని, ఆమెభరర్త వగవాన్ మెహతాల మధ్య సత్సం 

బంధాలు కమంగా సన్న గిల్లాయి. నందిని కృష్ణమూర్తిని 

కలుసుక కున్న కొన్నిళ్ళకు భర్తతో “ఇకనుంచి నేను మీతో ఎటు 

వంటి శారీరక, బౌతిక సంబంధం పెట్టుకో బోవడంలేదు. (బ్రహ్మ 

చర్య జీవనం గడపదలిచాను, * అని నిర్భయంగా చెప్పేప్ప టికి 

ఆయనకు చాలా బాధ కలిగింది. కోపమూ వచ్చింది. ఆమెను 

ఎంతగానో | పేమించే మామగారు సునీలాల్ మెహతా కూడా 

బాధపడ్డారు. నందిని అటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని, నిర్భ యంగా 

చెప్ప డానికి కారణం, కృష్ణమూ రి పభావమని ఆమె బంధు _ 

మి|తుల భావన. వారేకాదు, ఆ సంగతి తెలిసిన (పతివారూ 

అలాగే అనుకున్నారు. నందిని విషయంలో బంధుమి తుల్లో 

సగుసలు బయలుదేరాయి. నందిని అ కగారు ఆమెను 

గట్టిగా కోప్పడింది. é పెళ్ళయిన తర్వాత అడది వీధి గుముం 

చూడకూడదు. నోరెత్తి మాట్లాడకూడదు. పెద్దల్ని ఎదిరించ 

లో 

దీరి? 



కూడదు. నిందించకూడదు. వాళ్ళకు ఎటువంటి బాధా కలిగించ 

కూడదు. పన్నెత్తి నవ్వకూడదు.” అని చివాట్లు పెట్టీ, 

మందలించింది. 

చట్ట ప్రకారం విడాకులకోసం నందిని కోర్టుకు వెళ్ళింది. 

బొంబాయి హైకోర్టులో దావా వేసింది _ “ తన యెడల అ త్ర 

మామలూ, భర్తా దౌర్దన్యంగా, నిరంకుశంగా (పవ ర్రిస్తున్నారనీ, 

తన పిల్లల్ని తననుంచి విడదిసి, నిర్బంధించి వుంచారనీ _ ఓ 

కూతురుకి తొమ్మి దెళ్ళు, పెద్ద కొడుక్కి ఏడేళ్ళు, చిన్న వాడికి 

మూడేళ్ళు, " అని ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నది, 

ఆ కేసు విచారణకు వచ్చింది. భగవాన్ మెహతా వకీలు 

రులో కృష్ణమూ రి పసావన తెచ్చా డు. “నందిని కృష్ణ 

మూరి [(వభావానికిలోనై , భర్తకు విడాకులిసోందని, పిల్లల్ని 

0, 

కూడా విస్మ రిసోందనీ వాదించాడు. ఆ సందర్భంలో కృష్ణ 

మూర్తి ఉపన్యాసాల్లోని కొన్ని భాగాల్ని న్యాయమూర్తికి చదివి 

వినిపించాడు: “భారతీయుల్లో కపటం, మాయవుంది. భారకీయస్ర్రీ 

భర్త అధీనంలో వుండవలసిన దెన్యస్టికిలో వుంది. ఆమెకు 

క్షణలెదు,” అని. దానితో స్రీలు రె చ్చి పోయారు. 

అటువంటి స్త్రీలలో నందిని ఒకరు. కనుక ఈ కేసులో నందిని పె 

కృష్ణమూ రి [పభావం నిశ్చ యంగా వుంది,” అని వాదించాడు. 

డౌన్ పరీక్షలో నందిని మామగారైన సునీలాల్ మెహతా 

తన గురుతుల్యులైన కృషమూ రిని నిరాకరించలేక, క న్న 
“=n to అబా 

కొడుకును కాదనలేక తికమక పడుతుండగా, “ నందినికి కృష్ణ 

మూ ర్తితో సంబంధం, సహవాసం వుందా?” అని పీడరు 
గ 
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ఆయన్ని అడిగేప్పటికి సుసీలాల్ మెహతా కుర్చీ లొంచి ఒకు 

దూకున లేచి, గంభిరంగా నిలబడి, “ లేదు, కృషమూ రి 
€ం అనన 

మహాత్ముల ౩, మహాత్ములు 2 అన్నాడు. 

0 
(cu 

కొటిసింది. పిలల్ని భర్తకు అప్పగించారు. ఆ కేసులో నందిని 

పూర్తిగా ఓడిపోయింది. వెంటనే ఆ విషయం కృష్ణమూ రికి 

వెలి గాం ద్వారా తెలియజేశారు నందిని, వుపుల్ జయకర్, 

దానికి కృష్ణమూర్తి “ఏం జరిగిందో, అది సరై నదే 1" అంటూ 

సమాధానమిచ్చారు. 

క్టారత్య ౨ మీద ఆరోపించిన నందిని కిసు హైకోర్షు 

ఆ తర్వాత కృష్ణమూ రి నందిని యెడల ఎటువంటి 

పత్యేకతా, చూపలేదు. కరుణా చూపలేదు. ఆ సమయంలో 

ఎంతోసుంది స్రీలు అనేక విషయాల పై కృష్ణమూర్తిని 
యా, ని అలాల 

(వశ్నించారు. 

నందిని వ్యవహారంతో కొందరు పెద్దలూ, బాగా తెలిసిన 

వారూ కృష్ణమ రిని ఏమీ ఎరగనట్లు తప్పించుకుని తిరిగారు. 

జరగకూడని ఘోర మేదో కృష్ణమూర్తి వల్ల జరిగినట్లు కొందరు 

కృష్ణ సబా ర్తి మి తులు బాధపడ్డారు. నందిని భర్తతో విడిపోవడం 

చాలామంది విద్యావంతులు సహితం కృష్ణమూర్తి [పభావమనె 

అనుకున్నారు. 

హోలీపండుగ నాటి రాతి నందిని భర్తతో పూర్తిగా విడి 

పోయింది. ఆ రాతి నందిని తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళింది. మర్నాడు 

ఉదయం సందిని కృష్ణమూ రి దగ్గరకు వెళ్ళింది, ఆయన 

అమెను చూసి “ భర్తను, పిల్లల్ని, సంసారాన్ని, సమసాన్ని 

వదిలి వచ్చా వు. గనుక, ఇకనుంచి నువ్వు ఒంటరిగా, ధైర్యంగా 

నిలబడాలి. 
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“నువ్వు చెసింది సరై నది, సత్యమైనది” అని నువ్వు 

నిజంగా నమ్ము తున్నావు గనుక, జివితంలో ధెర్యంగా ముందుకు 

సాగు, నిన్ను నీవే రక్షిం చుకోవాలి. ఇతరులెవరి మీదా 

ఆధారపడకూడదు. ఎవరి పబావం నీ మీద వనిచేయకూడదు,” 
అని హెచ్చరించారు. 

నందిని దగ్గర ఏ మాతం డబ్బులేదు. గతిలేక తిరిగి 

భర్త దగ్గరకు వెడుకుందనుకున్నారు కొందరు బంధుమి (తులు. 

జీవితాన్ని ధెర్యంగా ఎదుర్కోవలసిన పరిస్టితి ఎర్చ డిండి 

ఆ మెకు. 

“నేను ఈ నందిని బారాన్ని మోయలేను ” అంటూ ఆమె 

తల్లి కృషమూ ర్రితో మొర పెట్టుకుంటే, “ అయితే నీ భారాన్ని 
on] లా ణు రా బాన్ రు (on 

నివు దించుకొ:” అని అమెకు సలహా ఇచ్చారు కృ జ, నందిని 

త లి ఎడ్చింది. అయన ఆమెను ఓదార్చారు. 

పువుల్ జయకర్ కృష్ణమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళి నందిని 

గురించి అంతా వివరంగా, విపులంగా చెప్పింది. “ పిల్లల్ని 

తిరిగి భర్తనుంచి కీసుకోవాలంటే, లీగల్గా అతనిపై చర్య 

తీసుకోవలసి వుంటుంది, ” అన్నది. దానికి కృష్ణమూర్శి “నా 

మీద ఏదో అబాంథం వచ్చి పడిందనీ, నన్ను రక్షించాలనీ మిది 

[ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తున్నా రా? నీకు ఏది న్యాయం 1 అడి 

సత్యం? అనిపిసే, దాన్ని నందిని కోసం, పిల్లలకోసం చెయ్యి. 
2 a) 

పిల్లలు ముఖ్యం. జయాపజయాలు ముఖ్యం కాదు, నా్యాయం 

కోసం పోరాడు,” అన్నారు, 

ప ® న! 

1990 జనవరిలో యూనివర్శిటీ కాలేజీవారి [ప త్య క 

ఆహ్వానంపై కృష్ణమూర్తి కొలంబో వెళ్ళారు. ఆయన వేదిక 

మిదకు వెళ్ళగానే అన్నిమూలలనుంచీ ఈలలూ, పిల్లి కూతలూ , 
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గోలలూ ఆర౦భమ యా్యయి. అయన మాటాడటం 
[పారంభించినా విద్యార్థులు గోల చేయడం మానలేదు. కృష 

మూ రి నప్వి, “మీరు నానుంచి ఏది కోరుతున్నారు ? మీరు 

నన్ను |సకత్యకంగా ఆహ్వానించి ఎందుకు ఇంత గోల ఇస్తు 

న్నారు? నావల్ల ఏం తప్పు జరిగింది? నేను ఏ పొరపాటు 

చెశాను. అసలు మీ ఉద్దేశ్యం ఏమిటో చెప్పండి 1 ౫ అని 

మర్యాదగా అడిగారు, 

కృష్ణమూర్తి నవ్వుతూ వారి సమాధానంకోసం ఎదురు 

చూశారు. అంతలో అన్నిమూలలనుంచీ “మీరు తిరిగి 

వసానన్న ఏసు పభువులా ? ముందు ఆ సంగతి చెప్పండి?” 

అని విద్యార్దులు అడిగారు, 

కృషమూ రి మళ్ళా నవ్వారు. ఆనంద _ విషాదాలతో 

కూడిన ఆ చిరునవ్వు విద్యార్లుల్ని నిశ్చే ష్టుల్ని చెసింది. 

కీక్షణంలో హాలు వాతావరణమే మారిపోయింది. 

“ సరీనయ్యాా, మీ |పశ్నకు నేను సమాధానం చెపుతాను,” 

అంటూ కృష్ణమూ ర్థ్రి రి తన జీవితగాధ - చేన్నప్పటి జీవితం _ 

చదువు _ దివ్యజ్ఞాన సమాజం _ తనను జగధురువును 

చేయడం _ తన బాధలు _ యాతనలు _ వేదనలు _ ' ఆవేదనలు 

ఒంటరితనం _ ఆశలు _ ఆశయాలు _ అనుభవాలు అన్నీ 

సహజంగా సరళమైన భాషలో చెప్పారు. అదంతా విని, వారు 

ఒకటే చప్పట్లు కొట్టారు. కొందరు పశ్చా తాపంతో కన్నీరు 

కార్చారు. మొత్తంమీద సభ సంతోషంగా ముగిసింది. 

“ఈభూమి మీద అరుదుగా ఉద్భ వించిన అద్భుత 

మూర్తి, కృష్ణమూ రి. ఆయన నిశ్చ యంగా ఈ తరానికే 

పూర్ణ మానవుడు. మంచి మితుడు. ఆయన సూచించేది 

సహజమార్షం * అని కొనియాడారు ఆ విద్యార్దులు. 
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ఆ సందర్భంలో అక్కడే మరొకరు కృష్షమూ _ర్తిని 

[పశ్నించారు. “ మిరు ఈ విధంగా సంవత్సరం తర్వాత 

సంవత్సరం (పపంచం తిరిగి బోదించి కాలం వృధా చేయక 

పోతే ఏదై నా ప్రయోగాత్మక పద్దతిలో - పయోజన కరమైనది 

చేసి |పపంచానికి సహాయం చేయవచ్చును కదా ?” అని. 

దానికి కృష్ణమూరరి, “అంటే, మీ అర్ధం [ప్రపంచంలొ 

మార్పు తీసుకురావాలనే కదా: ముఖ్యం, ఆర్షికంగా అవునా? 

ఆ విధమైన మార్చు రావాలని కోరుకుంటున్నారు. మార్పు తీసు 

కురావాలని [సతి మేధావీ ఆశించాడు, |పయత్నించాడు, కృషి 

చెశాడు. 

“మీరు ఆ మార్పుకు ఒక పద్దతిని కొరుతున్నారు. 

అవునా ? అందుకే నన్ను అడుగుతున్నారు, “ మీరు బోధిసో 

కాలాన్ని ఎందుకు వృథా చేస్తున్నారు 1% అని. “దాని బదులు 

ఏదో ఒకటి ప్రజలకు సహాయపడేది చేయవచ్చును కదా?” 

అని అంటున్నారు. నేను నిజంగా కాలాన్నివృధథా చేస్తున్నానా? 

నేను చేసేది కాలం వృథా చేయడమేనా? అది వృథా 

చేయడం కాకపోతే, పాతవాటికి బదులు కొ త భావాలు నెను 

[పవేశ పెట్టినట్లయితే, అప్పుడు కాలం వృధా చేయడమే అవు 

తుంది. ఎందుకంటే ఆదర్శాలు, నమ్మ కాలు, సిద్దాంతాలు 

పద్దతులు కర్మని నిరోధిసొయి. పని జర గకుండా అడ్డుపడతాయి,” 

అన్నారు. 
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ఆ తర్వాత నందిని చాలాసార్లు కృష్ణమూ ర్తిని ఒంటరిగ 

కలుసుకుంది. “నీకు సంభవించిన దానికి చింతించకు. దానికి 

మనసులో చొటివ్వకు. వాస్తవాన్ని నిర్భ యంగా ఎదుర్కో, 

నూతనత్వానికి కళ్లుతెరు,” అన్నారు కృష్ణాజీ, 

“కృష్ణమూ రి ప్రభావంవల్ల నందిని భర్తకు విడాకు 

లిచ్చి ౦ది” అ బే వార్తను “Revolt of Doormat” అనై శీర్షికతో 

“ది టైమ్స్ ” పతిక (పకటించింది. ఆ వార్తను రాజగోపాల్ 

చదివి కృష్టాబికి ఒక ఉత్తరం రాశాడు. “నందిని విషయమై 

ప తికల్లో వచ్చిన వార్త నిజమేనా 1” అని, 

రాజగోపాల్ ఉ తరానికి పుపల్ జయకర్ సమాధాన 

మిచ్చింది, “ నందిని విషయంలో కృష్ణమూ రి (పనావన 

రావడం విచారకరం,” అని. 

కాని ఇండియా మి|తులనుంచి కృ షమూలరి _ నందిని 

విషయమై దేశంలో [ప్రచార మైవన్న అపవాదును మరింత చేసి, 

రాజగోపాల్కి ఆ తరాలు వచ్చాయి. అవన్నీ చూసిన తర్వాత 

రాజగోపాల్కీ, రోజలిండ్కీ కృష్టాజీపై కొపంవచ్చి, కృషమూ ర్తి 

ఒహై వెళ్ళగానే “నందిని విషయమైన 
నుని కృష్ణమూర్తిని అడిగారు. 

Pel P నిజానిజాలు చెప్ప 23 

కృష్ణమూ రి వారి [ప్రశ్నలకు సూటిగా, సరిగ్గా సమా 

ధానం చెస్పకపోయేప్పటికి వారికి మరింత కోపంవచ్చి, బాధ 
పడ్డారు. ఆ సందర్భంలొ కృష్టమూూర్హి పుపుల్ జయకర్కి 

రాస్తా క సంవత్సరం పైగా నేను ఎటువంటి సభలకూ సమా 

వెశాలకు వెళ్ళను. (ప్రత్యెక ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వను. వి శాంతిగా 

వుంటాను. కనుక ఇండియాకుడా రాను,” అన్నారు. 
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ఆ ప్రకారం కృష్ణమూ ర్తి 1990 అగస్ట్నుంచి 1051 చివరి 

వరకు ఇండియాతో ఎటువంటి సంబంధమూలేదు. అది గమ 

నించి “కృష్ణమూ రి పూర్తి మౌనంలో వుంటున్నారు" అని 

రాజగోపాల్ మి తులకు సమాధానాలు రాసేవాడు. 

1991 చివరలో కృష్ణమూర్తి, రాజగోపాల్ ఇండియా 

వచ్చారు. వాతమి తులు కృషమూ రిని చూడ్హానికి తొందర 

పడ్డారు. ఆయన వారందర్నీ | పేమగా తీసుకున్నారు. కాని, 

ఏఒక్కరితోనూ ఆయన (ప్రత్యేకంగా ఒక్కమాట మాట్లాడలేదు, 

మౌనంగా వున్నారు. ఆయన పవ ర్హన చూసి, రాజగోపాల్ 

ఇబ్బంది పడ్డాడు. మి్యతులూ కలవరపడ్డారు. 

కృష్ణమూర్తి బొంబాయినుంచి మ|దాసు వచ్చారు. 

అక్కడా మౌనంగా వున్నారు. కాని, సన్నెండు ఉపన్యానాలు 

ఇచ్చారు. ఆయన్ని చూడ్తాకిని బొంబాయినుంచి పువుల్ జయకర్, 

నందిని వచ్చారు. కృష్ణమూ ర్హితో పాటు అందరూ వసంతి విహార్ లో 

వున్నారు. కాసి, కష్టమూ రి ఒంటరిగా భోజనం చేసేవారు. 

అందరినుంచి, అన్నింటినుంచీ ఆయన దూరంగా, విడిగా 

వున్నారు, రాజగోపాల్ను పువుల్ జయకర్ కీ, నందినికీ పరిచయం 

చేశారు. ఆ తర్వాత వారు మంచి మి|తులయా్యరు. 

నందిని బొంబాయిలో *మలకార్ హిలోలో అనాధ పిల 

లకు ఒక సూలు పెట్టింది. దాని పెరు “బాలానంద, తన 

ఇంటి చుట్టుపక్కల వున్న అనాధపిలిల్ని చెర దిసింది. క్రమంగా 

పిల్లల సంఖ్య పెరిగింది, ఉపాధ్యాయులూ, ఉదారస్వ భావులూ 

ముందుకు వచ్చారు. స్కూలే, నందిని లోకమైపోయింది. 

పిల్లలు ఆమె చుట్టూ చేరి, అడి, పాడి, నవ్వు తూవుండేవారు. ఆ 

స్కూల్లొ డాన్స్, పాటలు, చిత్రలేఖనం, _్రామాలుు, భాషలు, 

సైన్స్, లెక్కలు, నేత ఒకటేమిటి అన్నీ వున్నాయి. 
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ఇరవై ఐదెళ్ళ తర్వాత ఆ స్కూలు కృషమూ రి 
యా గ అలి 

ఫాండెషన్ ఆఫ్ ఇండియా” లో ఒక భాగం అయింది. ఆమ, 

ఆ సంస_్ల సభ్యురాలె ౦ది. ఆమె స్వంత పిల్లలు పెరిగి, పెద 
© లు "న యె 

వారె, అమె దగరకు వచ్చాడ. [కమంగా నందిని కష 
యాం (1 ణి 

మూ _రికి వంచి మితురాలై ది. కృష్ణమూర్తి ఇండియాలో 

వున్నప్పుడు నందిని ఆయనవెంట వుండేది. ఆయన విదేశాలో 

వున్నప్పుడు విడవకుండా ఉత్తరాలు రాసేది. 

19591 నవంబరులో కృష్టమూ రి లండన్ వెళ్ళారు కానీ, 

లేడీఎమిలీతో వుండలేదు. కాని, |పతిరోజూ వెళ్ళి ఆమెను 
చూసేవారు. ఆ రోజులో ర్చ మై జిక రోజూ జ్వరం వచ్చేది, 

లా లా 

1992 వసంతకాలంలో కృష్ణమూర్తి, రాజగోపాల్ 

యూరప్మీదుగా అమెరికా వెళ్తారు జూలై నాటికి నందిని 

పరిస్టితి విషమించింది. కృష్ణమూర్ధి మితుల సూటి, పోటీ 

మాటలు, భర్త నిరంకుశ (పవర్తన నందినిని మరింత హింసిం 

చాయి. ఆమె మానసికంగా కృంగిపోయింది. ఆమె దేహం 

కూడా క్షీణించింది. కేన్సర్ పవెశించింది. వైద్యానికి 

యూరప్ వెళ్ళి ది. నందిని విషయం కృష్టవమూర్హికి టెలి గాం 

ఇచ్చింది, సువుల్ జయకరి. *మా కుటుంబానికి సంభవించిన 

విపతును కృష్ణమూ రి బలంతోనే ఎదుర్కాంటున్నాం. నందిని 
0 (a ద ౧ య మ్ 

లండన్లో మృ త్యువుతో కోరాడుతోంది. రెపటికొసం ఆలోచించ 

వద్దన్న కృషమూ రి మాటల బలంతో నందిని ఒక హోటలో 
హై లం అణాల i గా 

వుంది, దిగజారిపోతున్న ఆరోగ్యంతో,” అని, దానికి కృష్ణ 

మూ రి నుంచి జవాబులేదు. 

ఆపరేషన్ రోజున నందిని తన పిల్లల్ని ఫోన్లో పలక 

రించింది. “ఆపరేషన్ సమయంలో తమను ఎవరో రక్షిస్తున్న ట్లు 

వుంది,” అని పువుల్జయకర్ కృషమూ ర్టీకి ఒక ఉత్తరం 
ణి అయత అవి 

రాసింది. 
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1952 శీతాకాలంలో కృషముా ర్రి, రాజగోపాల్ 

పూనాలో వున్నారు. కృష్ణమూ ర్రితో చర్చలు ఏర్పా టుచేయ 

బడాయి. తన మితులకొసం “ విరల్వాడి”*లో రాపవ్సాహిట్ 

ప పర్లన్ ఆ చర్చల్ని ఏర్పాటుచేశారు. పట్వర్దన్ ఆ మథ్య 

సోషలిస్ పారీనుంచి తప్పుకున్నారు. ఆ చర్చలకు బొంబాయి 
6 6 

నుంచి, మ దాసు నుంచి కృష్ణాజీ మి [తులు వచ్చా రు. 

రావ్సాహిబ్ చిన్నతమ్ముజ్లి సునంద వివాహం చేసుకుంది. 

దునండను కృష్టమూ రి మొదటినుంచి బిడ్డలాగ చూసుకునేవారు. 

కృష్ణనూ ర్తి, సునంద ఇద్దరూ షికార్లు తిరిగేవారు. అది చూసి, 

“గతంలో గొడవలు చాలకనా, మళ్ళా ఆడపిల్లలతో స్నె హాలు, 

షకార్లు, (పె! లు,’ అంటూ రాజగోపాల్ గట్టగా కృష్టమూ ర్రిని 

రొప్పు డేవాడు. ఓ వారం తర్వాత పూనాలో కృష్ణమూ ర్రి 

చర్చలు పుంగిశాయి. ఎక్కుడివారు అక్కడకు వెళ్ళారు. 

కృష్ణమూర్తి విరల్వాడినుంచి బుషీ వ్యాలీ వెళ్ళారు. 
అది పెద మైదానం. దాన్ని (కమంగా చెట్లతో నింపి, వనంలాగ 
తయారు చేశారు. ఆ వబాంతానికి బుషీవ్యాలీ ఒక ఒయాసిస్. 

ఆపదేశం చుట్టూ కొండలు. ఉభయ సంధ్యల్లో ఆ లోయ ఎంతో 
అందంగా వుంటుంది. మంచి గాలి వీస్తుంది. అక్కడకు మదన 
పల్లి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో వుంది. లోయ మధ్య గుడి 
మాదిరిగా ఒక పెద్ద మరి చెట్టు వుంది. దాని ఊడలు స్తలభాల్లా 
వున్నాయి. ఆ చెట్లు చుట్టూ చక్కని సైజీ కట్టారు. 

LL 

రాజఘాట్ స్కూలు విషయంలో _్రద్ద వహించి, దాన్ని 
సంస్కరించ పూనుకునాారు. ఆ చుటు పకల నలె కోస గె a ర్ శ వరఠలవారిక సం 
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అక్కడ ఒక అసుప (తి తెరిచారు, మి|కతులె న డాక్టర్లు ఆయనకు 

సహాయం చేశారు వ్యవసాయదారుల పిల్లలకొసం అ గికల్చ రల్ 

స్ఫూూలు కూడా పెట్టారు. వరుణనది ఒడ్డున ఒక చిన్న ఇంటో 
యు యె య గా 

పుండెవారు అచ్యుత పట్వర్షన్. ఆ ఇంటికి కరెంటు లెదు. 

మరుగుదొడ్డి లెదు. గాప్ప మి తులు వచ్చి, అయనతో చేతులు 

కలిపారు. ఆ రోజుల్లొ ఆచార్య వినోజాభా వే భూదాన్ ద్యమం 

[పారంఖిస్తె, పట్యర్షన్ సోదరులు అందు చేరారు. 

1999 మొదల్లో కృష్ణమూర్తి, రాజగోపాల్ బొంబాయి 

వెళ్ళారు. అక్కడ “రతన్జి మురార్జీ” తో వున్నారు. కష్ణ 

మూ ర్తి ఎక్కువకాలం ఒంటరిగా గదిలో వుండేవారు. రాజగోపాల్ 

కోపపు చూపుల్నీ, కఠినపు మాటల్ని జమ్నాదాస్ గమనించక 

హోలెదు. మధ్య మధ్య కృష్ణసమూ రి ప్ఫృదుస్వరంకూడా 

ఏనెవారాయన, 

ఒక పౌర్ణమిరోజు రాతి కృష్ణమూర్తి మి|తులతో కలసి 

మోటారు బోట్లో “ఎలి పెంటా కేవ” కి వెళ్ళారు. అక్కడ 

పిలలు వారి చుటూచేరారు. వారు కృషమూ రికి పువ్వులు ఇచ్చి 
లా రు ణం అ యి 

పె సలు అడిగారు. కృష్ణమూర్తి తన ఖ్రాశీజేబులు చూపించి, 

పక్కకు తిరిగి “ఆ పిల్లలకు ఎమైనా చి సలు ఇవ్వండి, అని 

మి|తులకు చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆయన పిల్లలతో కలసి 

కాస్సేపు అడారు, పాడారు, ఆవెన్నెర్లి. 

కషమూ రి "పె ద్ద నాన్న గారి కొడుకు నారాయణ 
(nM అణాల 

యం. ఎ. పాసె, బొంబాయిలో కృష్ణమూ రిని చూడ్డానికి 

వెళ్ళాడు. అతన్ని బుషీవ్యాలీ స్కూల్లో చేరమన్నారు, కృష్ణ 

మూ రి. అతనికి కొన్నేళ్ళు విదేశాల్లో శిక్షణ ఇప్పించారు. 

అతను మొదట బుషీవ్యాలీ స్కూల్లో టీచర్గా చేరి, తర్వాత 
వెస్ _ (పిన్స పాలై , 19088 లో పిన్సి పాల్ అయ్యాడు. 
cu యా 
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సకం * Education and the Significance 
ta) 

అ వలిషర్ “VICTOR GOLLANCZ 
dX aps న bo శ్రి 

LTD - ఇప్పటికే కృషబ్ణాజ పుస్తకాలు అచ్చు వస్తున్నారు. 

1008 లో, కృష్ణమూ రి రి మొదటి పుస్తకం * Education 

and The Significance of life * అచ్చ యింది. అక్షర జా న 

శూన్యుడు అజ్ఞాని కానవసరం లేదు. తనను తాను తెలుసుకోని 

వాడు తాను చదివిన |గంథాల మీద, తనకు తెలిసిన _ పది 

మితమైన విజ్ఞానం మీదా ఆధారపడ్డ మూర్చుడు. తనను తాను 

తెలుసుకోవ డమే నిజమైన పద్య. 

గిండీలో వన్న దివ్యజ్ఞాన సమాజ పారశాఐబను బు 

వ్యాలీకి తరలించారు. కాని, కృష్ణమూ ర్తి దివ్యజ్ఞాన సమాజం 

నుంచీ, స్టార్ సంస్టనుంచి తప్పుకో వడంనల్ల బుషేవ్యాలీలో విశ్వ 

విద్యాలయ సావన ఆగిపోయింది, 

1008 లో, బుషివ్యాలీలో ఒక (స్ ఏర్పాటు చేశారు, 

దాన్ని “ఫౌండేషన్ ఫర్ న్యూ ఎడు కేషన్ గా మా రా రు. 

పిలలలో సదవగాహన పెంపొందించా౭నేది ఆ విద్యావిధానం. 
అవగాహనా పటిమలోని వికాసమే, విద్య. అటువంటీ వికాసానికి 
స్వేచ్చ ముఖ్యం. అందుకే కృష్పాజీ అంటారు, “జీవితం ఒక 
జీవనదివంటిది. అది నిరంతరం ఎడతెగక (ప్రవహిస్తుంది. అది 

సజీవమైనది, వైతన్యవంతిమైనది. ఎన్నటికీ ఆగదు, ఆరదు. 
ఆ నదిలోని ఒర భాగాన్ని "ీసుకుని, దాన్నంతా అర్దం చెను 

కున్నా సనడం పార్థం, దానితో మనము [పవహించలేము. అది 
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మనల్ని వదలి ముందుకు సాగుతుంది. ఎవరైనా నిజంగా దాని 

గమనాన్ని గమనించి అపగలరా!? దాని గట్ల మీది సంగతులకు 

సదా ఎరుకలో వుంజ)లరా? అలాగే, జీవితాన్నీ అవగాహన 

చేసుకోగలరా ? 

“ మన పెద్దలు మనచుట్లూ మంచి | పప సంవ రు సలు మగ Gals మంచి ప్రపంచాన్ని స్పల్నంచ 

లేదు. దాన్నిండా భయాలు, చీకటి మూలలు, కలుషితం, 

వు _ నిప వునా", యి. వ వ్ల నియవమ _ నిష్టలు అన్నీవున్నాయి. అవ న్నీ చూపి, వాటి 

గురించి చెప్పి పిల్లల్ని భయపెటారు. ముందు పిలలో 
చ salsa 

క విద్యార్థికి, నేను విద్యాలయానికి వెడుతున్నాను, క 

ఆనే బావం కలగాలి. అప్పుడె విద్యార్దులలో, ఉపాధ్యాయులలో 

వికాసం, (పశాంతిత, అవగాహన, గౌరవం, ఆనందం, అందం, 

సంతోషం _ అన్నీ వుంటాయి. విద్యార్థికి నిర్భయంతోపాటు, 

సత్య వాక్కువుండాలి. అతనికి ఏకా [గత గురించి కాక్క తనకు 

సదా లోపలా, బెటా సంగతులకు ఎరుకలో వుండెటట్లు 

వాళ్ళను మఅచాలి, అదే నిజమెన విద్య. 

“సరై రె సవిద్య ఐద్యార్తిని లోపలా _ టై తా పూ రగా 

బాగుచేసి వృద్ది చేసుంది. మనసుకూ, హృదయానికీ లోతున నూ, 

శకిస్, అ అవగాహనా పటిమను, అందాన్ని, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. 03 

1994 జనవరిలో కృష్ణమూ ర విద్యగురించి మాట్లాడారు : 

“విద్య, ఇరవై ఒక్క సంవత్స రాలవరకేకాదు. ఆది జీవితాంతం 

నేర్వవలసిన సంగతి. అది ఎగతెగక నిరంతరం సాగాలి. నేర్చు 

కోవడమంటే, ఒకదాన్ని అనుసరించి, అన్వేషించడం, దాని మీద 
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దృషపెటి (శద్రగా పనిచేయడం. నేర్చుకోవాలనుకొవడ మే, 
అట © 

జీవించడం. దానికి క్రీ వమైన అరి, స్వెచ్చ, ఇచ్చ అవసరం. 
ర్లు యె 

విద్య నేర్వడానికి అధికారం, ఆచార త్వ ౦ తేని పరిశీలన 

అవసరం. 

నియవు _ నిబంననలు వుండకూడదు. వా స్తవాన్ని ముఖా ద వి 

ఎదుర్కోగల దష, శకి, వనోనిబురం విద్వారిలో కలగ 
ఆట లి లెద 

జేయడం ఉపాధ్యాయుని విది. 

ష్ ఏద్య అనేది మహా క్షే|తంలో ఒక బూ, ఒక 

చిన్న భాగాన్ని సాగు చెయడం వంటిడి. ఈ రోజుల్లో ఆ విద్యను 

చూసుకుని, దాన్ని ఆశారంగా తీసుకుని సనుసాన్ని విస్త రిస్తు 

న్నారు, ఉపేక్ష చస్తున్నారు, నిర్లక్ష్యం చస్తున్నారు. మనం 

సై కలాజికల్గా చాలా వెనకబడివున్నా ౦. బెక్నొ లాజికల్ గా 

పురోగమించాం. కని మన నమ్మకాలతో, దెవతలతో, జాతియ 

తలతో ఆదివాసుల మల్లె నున్నాం, వాటన్నింటినీ తో సెసి, 

ఎదురై న భయాన్ని నిర్భయంగా, ఒంటరిగా ఎదుర్కోవాలి. 

ఆ ఎదుర్కోవడంలో మనం చురుకుగా, మెలకువగా, త్వరగా 

[గహించేట్లుగా వుండాలి. అదే బుద్ది వికాసం. నీలోని ఆ మార్చే, 

సంఘాన్ని మారుస్తుంది, 

“భయం ఏరూపంలో వున్నా, వికాసం సున్నా. దగా 

భయం విద్యార్ధిని కుంటివాళ్జి చెస్తుంది. ఆ సంగతి ఉపాధ్యా 

యుడు మొదట గమనించాలి, భయం విద్యార్గిలో చురుకు 

తనాన్ని చంపేస్తుంది. భయం వున్న నాడు ఇం|దియాలు 

సహజంగా పనిచేయడం మానేసాయి. భయం అనేక నమ్ము కా 

అకు, చాదసాలకు, బాధలకు, కారణమౌతుంది. కనుక “పఇలలు 

> 
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ప్ 

నేర్పుడమె అద్య ఉదేశ్యం. లా ఉదశ్యంతోనె కృష్ణమూ రి 

చిన్న పెల్లలకు పావశాలఅలు స్రాపంచమని (పోతృ్స హించెవారు. 

ఇంగండులో కృష్టమూర్హి అనుచరులు సుశిక్షుతులై న ఉపాధ్యా 

యులతో అటువంటి సూ్య్కూలు ఒకటి తెరిచారు. 

పారశాలంటి. అది ఐదు నేర్చుకునే చోటు గనుక పవి (త 

మైనది. చర్చి _ మశీదు _ మొదలై న స్టలాలలో నేర్చుకోవడం 

వుండదు. మైగా ఆయా చోట్ల నేర్చు కోవడం ఆగిపోతుంది, 

అందుచేత అవి హపెారశాలలంత గొప్పవి కాపు. వాటిని చేరిన 

వారు “ మాకు నిశ్వాసం వంది. అది చాలు,” అంటారు. ఆ 

అంధ విశ్వాసమే వారిని పూర్తిగా * నేర్చు కోవడం "” అనే కళ 

నుంచి దూరం చసుంది. 
ne) 

కృషమూర్థి (ప్రోత్స హించిన పారశాలల్లో పూర్తిగా 

నేరు కోవడానికే జీవితాన్ని అర్చి సారు ; విద్యార్దులు. 

తి ళ్తు (C3 

రేడీ ఎమిలీ తన ఆత్మకధ అచ్చుకు ఇచ్చేముందు కృష్ణ 

మూర్తికి ఒక ఉత్తరం రాసింది. ఆ పు స్తకంలో తనకూ కృష్ణ 

మూ రికి మధ్య అన్ని సంవత్స రాలలోనూ నడచిన ఉత్తర 

(పత్యుత్తరాల్ని, సంబాషణల్ని, చర్చల్ని, బింకా అనేకమంది 

సంగతులను, ఎన్నో విషయాలను ప్రస్తావనకు తెచ్చింది. 

అందు కొన్ని సంగతులు కొందరికి కంటకంగా, బాధాకరంగా 

వుండవచ్చు ననే సంగతి ఆమె గమనించ లేదు. కృష్ణాజీ అను 

మతితో, ఆయన రాసిన కొన్ని ఉత్తరాల్ని యధా తధంగా 

అచ్చు కు ఇచ్చింది. 

1054 లో, కృష్ణమూ రి రెండో పుస్తకం, ** THE FIRST 

AND LAST FREEDOM * అచ్చ యింది. దానికి ఆలస్ 
GG 
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హక్చలే పరిచయం రాశారు. ఆ పుస్తకం మొదటి సంవత్సరం 

లోనే ఆరో ము[దణకు వెళ్ళింది. కృష్ణా బె ఎప్పు డూ తన 

ప్ర చ కాలను సరైన వాళ్ళ కే ఇచ్చి అచ్చు పెయించేవారు. 

అచ్చయిన తర్వాత ఆము _స్తకా అను అయన చూసే నారు కాదు, 

చది వేవారూ కాదు 

కృష్ణవయా ఢి తక్కిన పు సకాల కన్నా, ఈ పు_సకం 

[ప్రపంచంలో ఎకర పది ఆకరించింది. అందు మన్ స్పష్ట 

తలో _ విషయ విభజనలో కృష్టాజి ఆర్లిస్ట్గా దర్శన మిచ్చారు 
ల లం wR 

ఆ పు సకం కృషాజ బొదల సారమన బచ్చు. అతను ఆ 
జి అ 

పు నకంలో తాను గురువుగా పకటించుకోడు. అసలు ఏం 
అమ 

చేయాలో అదీ చెప్పుడు. కాని మన ముఖం ముందు ఒక 

అద్దం వుంచుతాడు. 

హింస, ఒంటరితనం, అసూయ, ద్వేషం ఈర్ష - అవే 

కాక తక్కిన దు౭థాల లన్నిం టికీ కారణాలు చెప్పి, వాటిని 

కీసేసుకో, లేదా, మానుకో అంటాడు. చాలామంది వాటిని 

ప్ కీ సేసుకోరు. వాటిని పటించుకోకుండా వదిలేసారు. ఎందుకంటే, 
అమి 

వాటిల్లో తృ పి, సంతోషం కనపడక. “ మస సమస్య ఎవరివల్లా 

పరిషా్కారం కాదు, ఒక్క మనవ ల తప్ప,” అంటాడు 

కృషమూ రి. 
లం అణాల 

లేడీ ఎమిలీ ఉత్తరానికి కృష్ణమూర్తి సమాథానం రాసి 

ఆచ్చ యిన తన పుస్తకం గురించి కాని, అచ్చు కాబోయే ఆ 

ఆత్మకధ గురించి కాని ఏమీరాయలేదు. కాని, ఆ వెంటనే మరో 

ఉత్తరం రాపో, క్ష కొన్ని రోజుల [కిందట నేను సీకో ఉత్తరం 

రాశాను. ఎట్టి పరిస్టితులలోనూ నీ ఆత్మ కథ అచ్చు వేయించవద్దు, 

ఎందుకంటే, ఆ పుస్తకం నీ (పకారం విడుదల అయితె, 
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నేనిప్పుడు చస్తున్న వనికి పెద్ద అంతరాయం కలుగుతుంది, 

ఎంతో హాని చెస్తుంది. కొందరికి కష్టం, మరికొ. దరికి నష్టం 

వసర మెన , అముఖ్యమెన 

బేుషయాల్ని (పాముఖ్యంలోకి తిసుకొస్తుంది, ఆ పు సకం 

ఎందర్నో ఎంతగానో గాయన 

కందులు చెస్తుంది. కొందరి 

కాడా కలగవచ్చు. అది అన 

ంస్తుంది. చాలా విషయాల్ని తల 

పగను, మరికొందరిలో చేదును హ్. 

. పెపె సంగతులతో, తా తాత్కాలిక ఆసకులతో, ఉ|దే 
€) = Sc అలో 

కలి; కలిగిసుండి. నీ సకం అచు; విషయమె నేను జాగా లం జాం అది లబ రూ 
ప్ర 

[శద్దగా దృష్టి పెట్టి చూసిన తర్వాత దీరంగా యోచించాను. 
యం 

తత్సలితంగా ఆది ఎంత మాతం అచ్చ యి బె టికి రాకూడడదనేది 

నా నిశ్చి తాఖి [ప్రాయం అయింది, 

“దడ నా అభి [ప్రాయంతో నువ్వు ఏకేభవిసావనుకుంటు 

న్నాను. ఈ విషయంలో నేను చాలా సీరియస్గా వున్నాను. 

౮ పుస్తకం (పేమ ఎ గొారవాలి సంగ కకాక, ఇంకా అనేక 

కారణాలకు ఎంతకీ చక్కదిద్ద శక్యంకాని హాని తెచ్చి పెడుతుంది. 

ఈ విషయంలో నువ్వూ, మేరీ నరో విధంగా యోచించవద్దు. 

ఏవిధంగా నైనా సరి, నీ వు సకం అచ్చుకాకుండా చూడు, దాని 

గురించి సంకోచించకలడి, సందెహించకం6డి, వెనుదియకండి. 

ఇప్పటికే మించిపోయిందేమీ లెదు. 

“ నెనెంతో చూసి, యోచించి ఇదంతా రాస్తున్నాను. ఈ 

విషయంలో మీ ఇదర్శ్నీ క్రోధి అర్గిస్తున్నాను. 

_పీమతో 

కృష్ణ. 
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కష్టమూ, రి తన తల్లి కి రాసిన ఉ తరం చదివి మేరి 
[లం నం! అవి ల 

రికి సమాధానం రాసింది : “మి ఉ తరం 

చూసి అమ్మ ఎంతో కృంగిపోయింది. మానసిక౬గా పెద దెబ్బ 

తిన్నట్లు కూలిపోయింది. తిండి మానేసింది, సి దపో వడం 
na) 

[a3 

లేదు. ఇంత త పెద వయసులొ తట్టుకో లెని దెబ్బ తగిలింది గావును; 

ఇంకొకటి ఆలోచించలేకుండా వుంది. ఆ మెకు ఒక్కసారిగా 

నుదెళ?* గడిచినంత పని అయిఐ౨ది. పల్లిషర్స్కి నషం కరిగిందనే 
ల్ల ద ట్ర 

అణి పాయంతో అశాంతిగా నంది.” 

మెరీ ఉత్తరానికి కృష్ణమూర్తి జవాబు రాశారు; 

క © అమి ఎ శాడిగా వన, ందుక నీ ఉ తరం. అమ్మ (ల్ Me అశాంతిగా వున్న ందుక. 

అినగాంణ కలిగించినందుకు విచా 

ఆదు తాను పుస్తకాన్ని అచ్చుకు వ్రవళకుండా ఆవే నందుకు నా కెంతో 
వాత యి 

సంతోషంగా వుంది. ఏమైతేనేం అమ్మ ఆత్మకధ అచ్చు కాకుండా 

వూ వో . ఖే న యై —— లగా ద గార్ గివోయిుం౦ది, ఇ న్ని జరక్కపోతే అమ్మా చాల ఖ్ 

పడిపోయొది.ి 

లేడీ ఎమిలీ అత్మ కధ అచ్చు వెం యడాసికి వ భిషర్స్ 

మొదటినుంచీ ఎంతో ఉత్సాహంగా, కతు 

ఎందుకంటే, ఆ పు సకంలొ కృష్ణ టీ చాలా గొప్పగా గంధి 

రంగా దర్శనం ఇవ్వడమె |పధాన కార 

వ్యాపారం లాభిస్తుందనె పెద ఆశతో వున్నారు. ఆ పుస 

అచ్చు కాకుండా ఆగిపోతే, ఆ పబ్లిష రకు ఆశాభంగం, వ్యాపార 

నష్టం, బాధాకరం కావచ్చునని లేడీ ఎమిలీ బాధ. అది కాక, 

ఆ పబ్లిషర్ కు ఆమె అత్యంత స్నేహితురాలు. అందుచేత 
ఆమె ఆజ్ఞానుసారం వారు ఆమె పుస్తకం అచ్చు వేయకుండా 

ఆపుజేశారు. 



1854 అక్ష బరులో కృష్ణమూర్తి లండన్ వెళ్ళారు. లేడీ 
ఎమిలీని కలుసుకున్నారు. ఆమె కృష్ణమూ రి రిని చూసి, “నువ్వు 

చెప్పినట్లు నెను నా వు _స్టకాన్ని అచ్చుకాకుండా ఆపుజేసివుండక 

హో తే, నువ్వునన్ను ఎప్పటికీ క్షమించివుండెవాడివి కాదు కదా? 

ఏం చే సేవా దీవి? ఇంక నాతో మాట్లాడవాడివి కాదు కదూ?” అని 
చిన్న పిల్లలాగ అడిగింది. దానికి కృష్టా బీ ఆమె రెండు 

చెతుల్ని తన చేతు కి _పివుగా తీసుకుని మౌనంగా 

కూర్చున్నారు. 

1997 లో లేడీ ఎమిలీ ఆత్మ కథ “Candle 1౧ the Sun” 

అనే పేరుతో అచ్చ యింది. అందులో కృష్ణాజీ అమెకు రాసిన 

ఆ తరాలూ, ఒ హైలో ఆయనకు కలిగిన అనుభవ వివరాలూ 

చేర్చు బడలేదు. 

తి జ 3 

1999 లో కృష్ణమూ ర్థి రి యూరప్ వెళ్ళేముందు ఒకనెల 

వి శాంతిగా హిమాలయ ప్రాంతిమైన ' రాణికెక్ లో వున్నారు. 

ఆ |పదేశం (బెటిష్వారి పాలనలో మిలిటరీ కిం (దం, అక్కడ 

చిన్న చిన్న కుటీరాలు, పూలతోటలూ వున్నాయి. వేసవిలో 

అది ఎంతో అందంగా వుంటుంది. మోహన్ జయకర్, కృష్ణ 

మూర్తిని డిల్లీనుంచి రాణికిత్కు కారులో తీసుకువెళ్ళారు. 

వెళ్ళప్పుడు కారు ముందు సీట్లో కృష్ణమూ రి కూర్చున్నారు. 

మోహన్ జయకర్ డై9వ్ చేశారు. వెనక సీట్లలో పుపుల్ 

జయకర్ , మాధవాచారి కూర్చున్నారు. ఉదయం ఐదు గంట 

అకు ఢిలినుంచి బయలు దేరారు, అక్కడకు రాణికెత్ 

మూడు వందల కిలో మీటర్ల దూరాన వుంది. అదంతా అందమైన 

1[1పయాణం,. అక్కడ కృష్ణమూ రీ వుండెందుకు అచ్యుత 

పట్విర్దన్ ఒక ఇల్లు ఏర్పాటు చేశారు, 
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దారిలో నూధవాచారి, పవులొ జయకర్ * Awareness * 

గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా రు. కళషమూ రి వెనక్కి తిరిగి, 
అర అది 

రాటు ఏం మాట్లాడుతున్నారు 1” అని వారిని అడిగ శే 
ర 

ఈ Awareness - ఎరుక,” గరించి అన్నారు. “అయితే 

ఇప్పుడేం జరిగిందో మీకు తెలుసా?” అని మళ్ళా అడిగితే 

మాకు తెలియదు,” అన్నారు ఇదరు, 

“వున కారు ఒక మేకను గుదెంది, మీరు చూడలేదా?” 

అన్నారు, “ చూడలేదు ”, అన్నారు వాళ్ళు, 

“మీరేమో “ఎరుక” గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 

అయిత, ఇంక మీరు దేనికి ఎరుకలో వన పట ? అదంతా వృధా 

సంబాషణ మాత మే |” అన్నా రు కఇషాజ్, 
నా eg 

ది మయ కహ 7 గ స్రీ వ దా జ రాణి కెత్ల కృ సము ర్రీతో అ అచ్యుత “ట్వర్లని కొన్నాళ్ళు 

వున్నారు, ఆ తర్వాత వంటవానిని వుంచి ఆయన వెళ్ళి 

హోయారు. కృష్ణమూర్తి ఒంటరిగా వున్నారు. 

* ఛి @ 

ష్ రోజలిండ్ ఇ ఆడి యా 
వచ్చారు. కృషాబీతో 1249 నుంది ఇండియా అంతా తిరిగిన 

సునందా పట్యర్లన్ కూడా మంది. ఆమె కృష్ణాజికి సె కటరిగా 

పనిచేసేది, ఆయన మాటల్ని షార్ట్ హీ_డ్లో రాసుకునేది. 
ఆయన ఉత్తరాల్ని బెప్ చేసేది, ఆయన ఉపన్యాసాలకు, 
చర్చలకు, సంభాషణలకు, ఇంటర్యూ లకు స్టలం, సమయం 
నిర్ణయించేది, అమెను రోజలిండ్ ఎంతో ఇష్టపడి _పేమించింది. 

కృష్టమూ రి రితో కలసి అజంతా _ ఎల్లోరా _ గుహలు 

చూడాలని రోజలిండ్ గట్టిపట్టు పట్టుంది. వారితో సునంద, మాలతీ 

నౌరోజీ కూడా వున్నారు. 'అది మంచి ఎండనోజు ఆ ఎండకి 

కృష్టాజ్ జబ్బు పడ్డారు, 
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అకోబరు లో కృష్ణమూర్తి ఒక్కరే డిల్లీ వచ్చారు. 

ఆయన గొప్ప తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్నారు. చాలా ఏళ్ళకి 

ఢిల్లీలో ఉపన్య్యానాలు ఇచ్చారు. అ ఉపనా ్రనాలకు గాంధి అను 

చరులు చాలామంది హాజరయ్యారు. హాజరై నవారిలో శంకర 

రావుడీవ్, దాదా ధర్మా ధికారి సర్వ సేవా సంఘ సభ్యులు _ 

వ్రంతా కృృష్టమూ రి పతి మటింగీలోనూ వున్నారు. దేశంలో 

చాలామంది మేధావులు, వి జా నవ౦తులు, విద్యావంతులు 

కృష్ణాజీని అత్మ సాకొత్కారం పొందిన మహాత్ములుగా భావించి, 

కొనియాడారు. వారిలో సన్యాసులు, సాధకులు, సాధువులు, 

రాజకీయ నాయకులు, దనవంతులు, వారి |శామిక వేత్తలు 

గుమా సాలు, (పాఫెసర్స్, యువకులు _ అన్నిరకాల వారూ 

వున్నారు. 

గాంధి మరణానంతరం గాందేయవాదులు వినోచా భావే 

వైపు తిరిగారు. వారిలో శంకరరావు దేవ్ ఒకరు. ఆయన 

నిజమైన స్వాత తం|త్య సమర యోదులు. ఆయన సత్మర్నా 

చరణ గావిస్తూ, సాం పదాయాల్ని పాటిస్తూ శేష జీవితం గడుపు 

తున్నారు. ఆయన ఎంతో చదివినవారు. కొల్లాయ కట్టి, 

గాందిని అనుసరించి, కరిన నియమ -_ నిబంధనలు పాటిస్తూ, 

ఉపవాసాలుంటూ, (బ్రహ్మచర్యం పాటిసూ 1948 లో కృష్టాజీని 

విని “ కృష్టమూ రిని అర్హంచేసుకోవాలంటే, ముందు * నెను” 

అనే దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి, ” అన్నారు. 

“నేనును తెలుసుకోవాలనుకోవడంలోగాని, దాన్ని 

అవగాహన చేసుకోవాలనుకోవడంలో గాని “కాల _ దూరాలు” 

ఇమిడి వుంటాయి. కనుక కాల _ దూర రహితమైన స్టితిలోనే 

“ వేను "ను అవగాహన చెసుకోవడానికి వీలుంటుంది, ” అంటారు 

కృష్ణూజ, 
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కాలం, గతంలోంచి, విజ్ఞానంలోంచి అనుభవంలోంచి 

పుడుతుంది. అదే మనిషికి సైకలాజికల్ శక్తి. మనిషి 

ఎప్పుడూ గతానికి బానిస. కాలమ ౦ బే వెల నిన్నల 

పభావం, ఫలితం. అది ముందు _ వెనుకలకు సాగుతూ 

జ్ఞాపకం మాదిరిగా వుంది, 

“ నేను మృ త్యువుకు భయపడుతున్నానె. నాక. టదనా 

ఒక నిశ్చయమైన, నిరుష్టమెన మార్గం _ తరుణోపాయం _ 

విశ్వాసం _చూపగలరా?"” అని ఒకరు లండన్లో కృష్ణ 

మూ ర్రిని అడిగితె దాసికి ఆయన, 

“మీకు తెలిసినవి, మీరు పోగుజేసి దాచుకున్న వి అన్ని 

మృత్యువుతో సమూలంగా తుడిచి పెట్టుకు పోత్రాయనీ, అసలు 

వాటిని వదలి పోవలసివస్తుందనీ భయపడుతున్నారు. అవునా? 

అందుకే అడుగుతున్నారు. వాటన్నింటినీ పూర్తిగా, ఏమ్ 

మిగలకుండా వదిలెయ్యి. అవన్నీ పోయిన తర్వాత ఏర్పడే ఆ 

మహాశూన్యంతో _ అగోచరంతో _ అవ్య క్షంతో వుండిపొండి, 

అదె మృత్యువు. ఇంక వెరే మృ త్యువంటూ లెదు, 

“నువ్వు”, అంటే _ గోచరమైన, వ్యక్తమైన వాబీ 

అన్నింటి ఫలితంగా ఏర్పడ్డ నువ్వు. అటువంటి నీవు, నీకు 

తెలియని మృత్యువులోకి (పవెశించడం అనెది గొప్ప సంగతి, 

దాన్ని (బతికి వుండగానే నీ జీవితంలో జరగనియ్యి. మృతుు 

గృహంలో పవేశించడం అంటే, అది _ నువ్వు సంపూ ర్త 

ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, సజీవంగా వుండగానే. అందు 

[ప వేశించడం అనేది జరగాలి. అది ఒక్కటె మృత్యు భయం 

నుంచి తప్పించుకునే మార్గం. అది ఎట్లాంటిది అని కాదు మనం 

చూడవలసింది. “అది సుఖ పదమైనదా ? దుఃఖ భూ యిష్ట 

మైనదా?” అని యోచించకూడదు. అందు పవేశించడ మే 

ముఖం. 
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మనసు క్షణ _ క్షణం గతానికి, తెలిసిన వాటికి అన్నింటికీ 

చచ్చి నట్లయితే, ఆ మనసు ఇంకెప్పటికి దేనినీ తీసుకుని, పోగు 

జేసుకుని, నిలవవుంచువోదు. 

6s స్ఫుతు్యవు క్ర అనేది జీవితంలో లేక పో కే, పునః 

య (3 ణి 

1996 బుద్ద జయంతికి దలై లామాను ఆహ్వానించింది, 

ఇండియా (పభుత్వం. బుద్దునికి సంబందించిన [పదెశాలలో 

ఆయన పర్యటన కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఇండియా గవర్న 

మెట్ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖలో పనిచేసిన “ అప్పాసాహిబ్ 

పంతీిిను దలె లామా వెంటవుండమన్నారు. దలైలామా 

ఇండియా వచ్చినప్పుడు కృష్ణమూ రి, ఆయనా కలుసుకునే 

ఏర్పాటు విషయమై అప్పాపంత్ పుపుల్ జయకర్కు రాశారు. 

| 

అప్పాపంతి, దలైలామా ఒక పెద్ద ఎ.సి. టెయిన్లో 

ఇండియా యా యాత బయలు దెరారు. దలై లామా టిబెట్లో ఒక 

ఆధ్యాత్మిక గురువు, స్వదేశస్టుల ౩ ఆయన దర్శనం దుర్లభం, 

ఆయన నిరంతరం ధ్యానంలొ వుంటారు. వారి జీవితం నియమ 

నిష్టలతో సాగుతుంది. టిబెట్నుంచి ఇండియా వచ్చి న మొదటి 

లామా, దలై లామా, 

డిశంబరులో వారి యా (తా (టెయిన్ ము (దాసు చేరింది, 

అప్పుడు కష్టమూ రి వసంత్ విహార్లో వున్నారు, కృష్ణమూ రి రి 

గురించీ, ఆయన బోధల గురించీ అప్పాపంత్, దలై లామాక్క 

చెప్పారు. దానితో దలెలామా కా ,షమూ రిని తప్ప కుండా 
౬ ఆ — 

కలుసుక వాలని గటిపటు సటారు. ఎందుకంటే, “కృషమూ రి, 
య ౬ రి (ళ్ అణాల 
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నాగార్జునుడు మాదిరిగా వున్నారు,” అన్నారు. తన నియమ _ 

నిబంధనల్ని, సాం|సదాయాల్ని అన్ని ంటినీ పక్కకు నెదేః 

దలైలామా కృష్ణమూ రిని కలుసుకున్నారు. 

కృష్ణవమా రి రి, దలె లావాను ఎంతో సహజంగా ఆహ్యాసించి 

పీసుకు సుకున్నారు. వారిద్దరూ చాలా సంగతులు మాట్లాడుకున్నారు, 

రాజభవనం వెళ్ళాక దలై లామా కృష్టాజీ గురించి మాట్లాడుతూ, 

గొప్పు ఆత్మ. గొప్పు అనుభవం,” అన్నారు. ఆని, వ షరొక 

సారి కృష్ణమూ ని కలుసుకోవాలన్న కుతూహలాన్ని వ 

పరిచారు, 

1957 వేసవిలో కృష్ణమూర్తి, రా జ గోపాల్ ఇటలీలో 

వున్నారు. వారిమధ్య అభిప్రాయ బేదాలు తారస్థాయి నందుకు 

న్నాయి. రాజగోపాల్ కృష్ణమూ ర్హినుంచి విడిపోదలచి “ఇక 

నుంచి మీ వను లేవీ నేను చేయ బోవడం౦రేదు,” అని 

బెదిరించాడు. 

అయినా ఆ శీతాకాలం వారిద్దరూ ఇండియా వచ్చారు. 

కృషమూ రి ఉపన్వాసాలు ఎక్కడా ఏర్పాటు చేయబడలేదు. 
సనా అలన 

కృష్ణమూ రి పుస్తక [ప్రచురణ విషయాలతో తెగ (తెంపులు 

చేసుకోవాలనుకున్నా డు, రాజగోపాల్.” కృష్ణమూ రి సెం టల్ 

ఇన్స్టిట్యూట్ కి దూరంగా వుండి, తానూ ఒక గురువు మాదిరిగా 

అన్ని చో ట్లకూ వెళ్ళి, ఉపన్యాసాలు ఇవ్వాలనుకున్నాడు, 

కృష్ణమూ రికి దేంటోనూ ఆసక్తి లేదు. ఆయన ఏది 

బాధ్యతగా తీసు సుకోరు. పకతిదానికీ అస్పష్టంగా వుండేప్పటికి, 

రాజగోపాల్కు అలుసుగా వుండేది 



“ ఫౌండేషన్ _ ఫర్ _ న్యూ ఎడ్యుకేషన్, "క మాధవా 

చారి సె|కటరీగా నియమింపబడ్డారు. అలాగే, * కృషమూరి 

రె టింగ్స్ - ఉన్ కార్పొ రెషన్, "కి ఇండియా ప్రతినిధిగా 

మాధవాచాం౦ నియమింపబడ్డారు. అప్పటినుంచి మాధవాచారి 

కృష్ణమూర్తికి ఇండియాలో శాశ్వత సహచారి అయ్యాడు. 

కృష్టమూ_ మ దాసులో వున్నప్పుడు మాధవాచారి చూసుకునే 

వాడు. [కమంగా వారిద్దరూ మంచి మి తులయ్యాారు. మాధవా 

చారి రిటై రై వసంత్ విహార్లో వుంటున్నారు. అక్కడ ఆయన 

జీవితం గొప్పగా వెలిగింది. ఆయన కృష్ణమూర్తిని క్షణం 

వదిలేవాడు కాదు. 

1998 మొదల్లో కృష్టమూ ర్రికి దగ్గు పట్టుకుంది, ఆకలీ 

తగ్గింది. అయన లేడీ ఎమిలీకి ఆ త్త తం రాస, “ నేను 

ఇండియాలో పూర్తి ఐ | శాంతి తీసుకుంటున్నాను. ఒంటరిగా 

వుండి నన్ను నేను పరిశీలించుకుంటున్నాను, పరిశో ధించు 

కుంటున్నాను, 09 అన్నారు. 

నిత్యానందం మరణానంతరం కృష్టాబ్ జీవితంలో అంతటి 

స్టానాన్ని రాజగోపాల్ అకమించుకున్నాడు. అతడు అన్ని 

రంగాల్లో కడు సమర్దుడు కావడంచేత, కృష్పాజి, తన ఉపన్యాసాలు 

ఏర్పాటు చేయడం, తన పుస్తకాలు ఎడిట్ చేసి, అచ్చు వేయిం 

చడం, చివరికి అన్ని వ్యవహారాల బాధ్యతలు... సర్వా ధికారం రాజ 

గోపాల్కు అప్పగించారు. అతను అనీబిసెంట్ ఆశీర్వాదంతో 

రోజలిండ్ ను వివాహమాడి కృష్టైబీతో వుంటున్నా డు. అటువంటి 

రాజగోపాల్, క్రమంగా నిరంకుశంగా (ప్రవర్తించ నారంభించాడు, 
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నీతాకాలం చివరలో రాజగోపాల్ కృష్టా జీ చెత లీగల్గా 

ఒక అధికార పతం రాయించుకున్నా డు. అ ప్ప టివరకు 

“ కృష్ణమూర్తి రైటింగ్స్ ఇన్ కార్పొరెషన్ (KW | ఏకి 
కృష్ణమూ శ్రే పెసిడెంట్గా వున్నారు. కాని, ఆ డాక్యుమెంట్ 
కారం దాని తాలూకు సర్వహర్రులూ రాజగోపాల్కు అప్ప గించ 

బళ్హైయి. రాజగోపాల్ ఏం చెపితె, అది చెశారు, కృష్ణాజీ, 

ఎకుడ సంతకం పెట్టమంటే అకుడ పెట్టారు. రాజగోపాలంటేి, 

కృష్షమూ దరికి అంత (పమ, ఐశ్వా సం, అందుచేత అతనికి సర్వ 

హక్కుల సమర్పణ పతం ఒకటి రాసి ఇచ్చారు: “ఉఅదినా 

[వాత మూలకమైన సర్వహక్కుల సమర్పణ పతం. ఈ రోజు 

నుంచి _ చివరివరకు _ నా గత రచనలు యావత్తూ - ముందు 

రాబోరు నా రచనలకు గ. 1! కి సంబంధించిన అనుబంధ 

సంసలె న అమెరికా ఇండియా, ఇంగ్రండులలో గల సంస్లలకు 

సహితం రాజగోపాల్కు సర్వా దికారాలు అప్పగిస్తున్నాను. ఇక 

నుంచి అతను“ WT కE పెసిడెంట్గా వ్యవహరిసాడు, సర్వ 

హక్కులతో. అతను నా ఉపన్యాసాలు, (వయాణాలు, నా 

పుస్తకాల [ప్రచురణలు _ నాకు సంబందించిన సమస్త కారక 

కమాలు అతను స్వయంగా, స్వతం [తంగా నా తరసునా, 

పబ్లిషర్ తరపునా కాం టాక్స్, అ (గిమెంట్స్ కీసుకునే అది 

కారం ఇవ్వడమైనది, ' అని రాసి ఇచ్చారు. 

ఆనాటినుంచి రాజగోపాల్ కృష్టుమూరి విషయంలో 

తానే తుది నిర్ణయం క్రీసుకుని, సర్వా ధికారిగా వ్యవహరించ 

నారంభించాడు, 

కృష్ణమూ ర్థి రచనలు అచ్చు కావడానికి ఎన్నో చందాలు 

వచ్చాయి. ఎంతో డబ్బు కూడింది. 



మాధవాచారి, కృష్ణమూర్తి ఢిల్లీ వెళ్ళారు. అక్కడనుంచి 
వారణాసి వెళ్ళారు. అక్కడనుంచి రాణికెక్ వెళ్ళి, ఆ వేసవి 
అక్కడ గడవాలనుకన్నారు. ఆ సంగతి పుపుల్ జయకర్కి 

రాసే “నా భర్తకు గుండెజబ్బుగా వుంది. ఆయన్ని వదలి 
అణా 

నేను రాలేను,” అని సమాధానమిచ్చి ది. 

కృషమూ ర్తి, మాధవాచారి రాణికెత్ వెళ్ళారు. అక్కడ 

కృష్ణమూ రి (పకృతి సౌంద ర్యాన్ని చూస్తూ కాలం గడిపాడు, 

సాయం (తాలు సంస్కృత శ్లోకాలు చదువ్వక. నేవాడు. వాటిల్లో 

పురుష సూక్తం, దక్షిణామూ రి సో తం, ఆ రెండూ ఆయనకు 

ఎంతో ఇష్టం, అ ర ద్ర అవసర మైన వారికి, యువకులకు 

యోగాసనాలు నేర్చేవాడు. వారికి ఎన్నో నిత్యజీవిత సత్యాలు 

వివరంగా చెప్పి, నడిపించేవాడు. మాధవాచారి ఏదో పనిమీద 

మ|దాసు వెడితే, కృష్ణమూ ర్హితో వుండటానికి ఢిల్లీనుంచి 

ముర శ్రీరావు వెళ్ళి, కొన్నా ళ్రవుండి కృష్ణమూర్తిని రాణికెత్ 

నుంచి తీసుకొచ్చా డు, 

అ సంవత్సరం “ జెన్హర్ * ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ “సామ్స్ 

జింబాలి స్ ' మరణించారు. ఆయన భార “ మెరీ జింబాలి స్ట్ 4 

కృష్ణాజీ స్నేహితురాలై, ఆయన వెంట తిరుగుతూ, ఆయనకు 

సేవలు చేస్తూ వుండేది. ఆమె చాలా అందగత్తె ఆమె చాలా 

వరకు కృష్ణాజీ సెక్రటరీగా పనిచే సెది. 

3 3 తి 

1960 నాటికి కృష్ణమూ ర్థి చేపట్టిన కార్య |కమాలకు బహు 

మానం రూపంలో కావలసినంత సొమ్ము చేరింది. ఆ సొమ్మంతా 

రాజగోపాల్ అధీనంలో వుంది. కృష్ణమూ రి మి|తుడొకడు అది 

గనునించి, “ పోగైన డబ్బు సంగతి ఏమిటి? దాని వ రిష్టైతి 

ఏమిటి?” అని కృష్ణమూర్తిని అడిగాడు. ఆ డబ్బు సంగతి 
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తనకు తెలియక, తెలియపరచమని రాజగోపాల్కు రాశారు, 

కృష్టమూ ర్థి లో [పస్తతం మన ఆర్థిక పరిస్తితి ఏమిటి ? * అని. 

ఎన్నడూ లేనిది కృష్టమూ రి అకస్మాత్తుగా, * పస్తుతం మన 

ఆర్థిక పరిస్టితి ఏమిటి ? అది ఎట్లా వుఎది ? పు సకాల అచ్చు ల 

అమ్మ కంపగై రా విషయాల గురించి వీలై నంత త్వరలో వివరంగా 

తెలియపరచగలవు; * అని రాసప్పటికి, రాజగోపాల్ ఆశ్చర్య 

కొయి తనను అడిగారని అభిమానపడి, మధనపడి, అవమానించి 

నట్లు బాధపడి కృష్ట్ణమూ రికి సరెన సమాథానం చెప్పడానికి 

నిరాకరించాడు. తనను అడిగినందుకు కృష్ణాజిని నిందించాడు, 

రాజగోపాల్. అసలు ఆ విషయం కృష్ణమూ రికి సంబందం 

లేనట్లే (పవ ర్తించాడు. * పోనీ, _టస్టైలను సమావేశపరచు. 

చర్చించుకుందాం, ” అని కృష్టాజీ మళ్ళా రాసినా అతను 

ఒప్పుకోలేదు. చివరకు ఆ వ్యవహారం బిగుసుకుపోయింది. 

కృష్ణమూ రి ఎషయమైు రాజగోపాల్ చేతులు కడుక్కొవ 

డానికి |పయత్నించి, ఉభయ మితురాలై న “మిస్ డోరిస్ 

(పాట్, "ను అడగమన్నాడు. ఆమె లండన్ వుంటుండి. 

రాజగోపాల్ సూచన పకారం కృష్ణమూర్థి ఆమెకు ఒక 

ఉత్తరం రాశారు, “ దస్త్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయండి, ” 

అంటూ. 

ఈలోగా రాజగోపాల్ కృష్ణమూర్తిని బహిరంగంగా 

నిందించ నారంభించాడు. ఏవిధంగా నైనా వ్యవహారం చక్క 

బెట్టమని మిస్ డోరిస్ (పాట్, రాజగోపాల్కు రాసింది, 

కృష్ణమూ రి మళ్ళా మీస్ డోరిస్ [పాట్కు ఒక ఉ_తరం 

రాశారు, “నా గురించిన సమాచారం, రాజగోపాల్కు తెలియ 

వరచ నవసరం లేదు,” అని. అలాగే రాజగోపాల్కూూ “త్వరగా 
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we క్ లం కం అక అడ ఆడ 
మన (ట్రస్ట్ తాలు కు ఆర్ధిక వ్యవహారాలు తెల్సి, చెప్పు. నా 

ఉత్తరం తక్కిన _టప్టైలకు చూపించు,” అని. అతను ఆ 

ఆ తరాన్ని టుస్టేలకు చూపలేదు. ఆ వ్యవహారం చక్క బెట్ట 

లేదు, కృష్ణమూర్తి రికి సమాధానం రాయలేదు. 

కని కృష్ణమూర్తి ఇండియా వచ్చాక జమా _ ఖర్చుల 

కాగితం ఒకటి తలా తోకా లేనిది తయారుచేసి పంపించాడు, 

రాజగోపాల్. దాన్ని చూసి * రాజగోపాల్ని నమ్మి నా విషయమై 

ఏం చేయడానికీ సర్వహక్కులూ అతని చేతిలో పెట్టాను,” 

అన్నారు కృష్ణమూర్తి, మి|తులతో. 

1960 మార్చి లో కృష్ణమూ ర్తి యూరప్ వెళ్ళారు. ఆయన 

“రోమ్” చేరగానే జబ్బు పడి, “జూరిచిలో అసుప కిలో చేరారు, 

వారు (ప్రత్యెక శ్రద్ద వహించి, కృష్ణాజీకి వైద్యం చేశారు, 

@ థి ® 

అ ఏ (పిల్లో పూనా _ బొంబాయి మధ్య నున్న “లోనా 

వాలా” అనే కొండపక్క గ్రామంలో ఓ పరిచారకునితో కలసి 

కృష్ణాజీ వున్నారు. మితులు అక్కడకు వెళ్ళి ఆయన్ని 

చూసేవారు, 

మేలో కృష్ణమూర్తి రి, మాధవాచారి ”* పరి మెశ్వరన్ ' అనే 

వంటవానితో శ్రీనగర్ వెళ్ళారు. మొదటిరోజు బోట్ _ హౌస్లో 

వున్నారు. అక్కడనుంచి “ఆచి బాల్ "లో వున్నారు. అది 

ళు (పాచిన నిర్మాణం. 

కొన్నాళ్ళ తర్వాత తన పిల్లలకు జబ్బుగా వుందని 

మాధవాచారి మదాసు వెళ్ళిపోతె, కృష్ణమూ ర్తి రితో వుండటానికి 

ముపుల్ జయకర్ వెళ్ళింది. కృష్ణమ కి దగరలో ఒర చిన్న 

ఇల్లు అద్దెకు కీసుకుంది. 

ల్రడిలి 



అయ్యుంగారి దగ్గర నేర్చుకున్నారు. మూలికల కషాయం తాగే 
(౧) 

ర 

శానిి ఎంతో ఇష్టపడ్డారు, కృష్ణా జీ. మామిడి 

ఉదయ సంధ్యల్లో కృష్ణమూర్తి షికార్లు వెళ్ళేవారు, 

ఇంగ్లిషు కవిత్వాలు, సంస్కృత శ్లోకాలూ బిగ్గరగా చదివేవారు. 

ఆ కొండల్లో ఒకటే నడిచేవారు. పుపుల్ "జయకర్ తరచు 

శ్రీనగర్ వెళ్ళి, ఏవేవో సరకులు కొని తెచ్చేది. వాటన్నింటిని 

కృష్ణమూ రీ సంతోషంతో చేతులోకి తీసుకు నేవారు. 

కరర దహాతు నితో కలసి వుండటం, గిరంతరం తనను 

తాను తెలుసుకోవడం _ పరిశీలించుకోవడం, పరీక్షించుకోవడమేం 

అవుతుంది,” అంటుంది పునల్ జయకర్. 
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1060 ఆగస్ట్ పదమూడవ తేదిన ఆ చార్య వినోబాభా వే 

కృష్ణమూర్తిని కలుసుకున్నారు. “ వారితో విమల దెశ పాండ్య క 

అనే ఆమె వున్నారు. ఆమె వినోబా ఆ|శము వాసిని. ఆయనకు 

ఆమె కొన్నాళ్ళు సె|కటరీగా పనిచేశారు. ఆయనతో కలసి 

పాదయా తలు చెసింది. ఆయన (పసంగాల్ని, ఆయన 

పెదల్ని కలుసుకున్నప్పుడు జరిగిన సంభాషల్నినోట్ చేసుకునేది. 

అలాగే ఆయన కృష్ణమూర్తిని కలుసుకున్నప్పటి సంభాషణలను 

కూడా రికార్తు చెసింది : 

వినోబాభావే : “మీ వయసెంత?” అని కృష్ణమూ రిని 

అడిగారు, 

9 

కృష్షమూ ర్తి: “అరవై నాలుగు అన్నారు, 

వి ;మీరు నా సోదరుని వంటివారు. మీకు నా గౌరవాఖి 

వందనాలు అర్చించి, మీ ఆ శి స్సు లు పొందడానికి 

వచ్చాను. మీగురించి శంకర రావ్దేవ్, దాదాధర్మా దికారి, 

విమల, అచ్యుత పట్వర్దన్ మొదలై నవారు చాలాసార్లు 

చెప్పారు, నేను ఎప్పుడూ తిరుగుతూ వుంటాను. మీరూ 

అంతేకదా? కనుక మనం కలుసుకోలేక పోయాం. ఇప్పుడు 

నాకేమైనా చెప్పండి. 

కృష్టమూరి ఇబ్బందిగా వుండిపోయారు. 

వి : అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుకుందాం ? 

అసలు సంభాషణ ఎలా (పారంభించాలి ! 

కృ: అది మీ అభిరుచి మీద ఆధారపడి వుంటుంది. 

వి : అంటే, జీవితం గురించా (పతి ఒక్కరికే జీవితమంటే 

ఇష్టమె | కాని, సంభాషణ _ చర్చ అనేది మాటల మిద 

అధారపడి వుంటుంది. వాటికి మూటలే కావాలి. 
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కృ ఏ మరీ ఎన్నో మాటలు కాదు కాని, అసలు మాటలు లేక 

పోతే, చర్చ చప్పగా వుంటుంది, 

* అనుభవాలు మనిషని హదుల్లో పెకశతాయి కదూ ? 
యలు 

: నిశ్చయంగా పెడతాయి. కనుక నిత్యజివిక అనుభవాలకు 

చావాలి వనకు అనుభవశాన్య మైన వునసు కావాలి, 

ఎందుకంటె, ఏ నను | పతి అనుభవాన్ని గతంగా మార్పు 

కుని, మాటల రూపంలో దాచుకుంటుంది. 

ఆ పద్దతి కోవాలి. దేనికెనా గత భారంలేని మనను 

కావాలి. దాడికి స్వెచ్చ ముఖ్యం. 

వినోజాభావేతో వచ్చిన వారెవరూ, కృషమూ రిని ఏమీ 
_ ta 0 | 

పశ్నించలెదు. వారిని కూడా [ప్రశ్నలు అడగమని వినాబా 

చెప్పినా వారు అడగలేదు. “వున వారు (పశ్ని 6చరు, 

చర్చి స్తారు, ” అన్నారు వినోబా, చమత్కారంగా. 

* మీరు ఇండియాలో ఎన్నాళ్ళు వుంటారు 

* అరు నెలలు, 

: వ్యాయామం ఏమైనా చేస్తారా? 

నడుస్తాను, 

“ అత్మ సాకొత్కారవ-ంటే ఏమిటి?” అని వినోబా 

శిష్యుల్లో ఒకరు కృష్ణమూర్తిని పశ్నించారు. 

క 
; అంబే, మీ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? దాని గురించి మీ అభి 

(పాయం ఏమిటి 1 

వి. శిష్యుడు : భగవంతునిలో ఐక్యం కావడం. 

కృ ః “దైవం” ఒక మాట మా్యతమె. భగవంతు తెలుసు 

కోవడానికి స్వేచ్చతో కూడిన స్వచ్చ మైన మనసుకావాలి. 

అంటే, ఎవరినీ, దేనిసీ, ఎప్పుడూ అనుసరించని, అర్గించని 
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మనసు కావాలి. అంటి, మంచి మనసు కావాలి. ఆ 

మనసుకు గురువు వుండ కూడదు. ఆ మనసు ఏపద్దతినీ 

అనుసరించ కూడదు. [ప్రయత్నించి చూడండి. 

వి, శిష్యుడు * అటువంటి మనసు ఎలా సాధ్యం + 

కృ: (పతి ఒక్కరికీ తమను గురించిన అవగాహన వుండాలి, 

“ఒకరు ఎలా ఆలొోచిసారు?! అసలు ఎందుకు 

అలొసారు ? ఎలా పనిచేస్తారు ? అసలు ఆ ఒక్కరూ 

అనే వారు ఎవరు? అంటి, “నేనెవరు?” ముందు 

ఆ సంగతి తెలుసుకోవాలి. దానికి కావలసింది విప్లవాత్మక 

మైన మనసు. అటువంటి మనసును ఒక పద్దతిని సాధించ 

వీలుకాదు. మీరు ఒక చిన్న కిటికిలోంచి చూస్తే మీ 

దృష్టీ పరిమితంగానే వుంటుంది. దృష్టి విశాలం కావాలి. 

మరొక శిష్యుడు : దాన్ని బోధించడం ఆధ్యాత్మి కానికి 

అసాధ్యమా ! 

కృ: సరైన ఆలోచనా విధాన మంటూ ఒకటి వుంది. కాని, 

అది నిజంగా కావాలని ఎవరు వింటారు ? 

9 + బహుశా, అదేదో మీరు బోధిసారని అతను చూస్తున్నాడను 

కుంటాను. 

కృ: నేనా? అయ్యా! నేను మాట్లాడతాను. అంతే ! మాట్లాడ 

ఏమే నాపని, నా జీవితం. మీరు దాన్ని కూడా ఒక 

పదతిలో, సొం | పదాయం (పకారం మాట్లాడ మంటున్నా రా? 
డా యు గా 0౪ 

. ఆన ఖో జి అష బ్ ఇ వి : మిమ్మల్ని మ్ పద్దతిలోనే చెప్పమంటున్నాడతను, 

కృ: అయా! కీ మారం-నా మారం, అతని మారం అంటూ, 
౧ a ON 

లేదు. ఉన్నది ఒక్కటే మార్గం. నేను ఒక పద్దతిలో 
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కృ 

యోచిసాను. మీరు ఒక పద్దతిలో ఆలోచిస్తారు. దాన్నం 

తనీ మనం తప్పుదారిలో పెడతాం. కాని, ఏమైనా (పతి 

ఒక్కరూ స్వేచ్చగా వుండాలి. భగవంతుని గురించి 

మాట్లాడటానికి మనిషి ముందు స్వేచ్చగా వుండాలి. 

కమూ్య్యూనిస్టులంటారు, “ దేవుడు లేడు,” అని. *దేవుడు 

వున్నాడు, ' అని మీరంటారు. ఆ విషయంలో మీరు 

దరు చెప్పేదీ ఒక్కటే. మీరు, నాది, వారిది అంటూ 

న్న మైన విధానాలంటూ లేవు. ఉన్నది ఒక్కటే 

ఎధానం, 

“మీరు ఈ విధంగా అమెరికాలో మాట్లాడితే వారికి బాగా 

నచ్చు తుందనుకుంటాను ? 

వరకు తక్కువ మాట లే ఇషపడతారు. ఇక్కడ య 

ఇండియాలో ప్రజలు మతంలోకి మారిపోయినట్లు, 

అక్కడ _ పాశ్చాత్య దేశాల్లో (ప్రజలు, నమ్మ కాల్లోకీ, 

విశ్వా సాల్లోకీ, క్రైస్తవ వుతంలోకీ జారిపోతారు. పెడా 

ఏముంది? ఇండియాలో ఆర్షిక సంస్కరణ ముఖ్యం. 

నిజమైన సంస్క రకు మతాలతో [ప్రమేయం లేదు. నేను 

సంస్కరణకు వ్యతిరేకిని కాను, 

యూరప్లోని కవర్యూనిస్టులు కొంతవరకు నాలో చాలా 

ఆసక్తి చూపుతారు. కిధలిక్స్ కూడా. అలాగే కొందరు 

హిందువులూనూ. నేను ఇండియాలో వున్నా, ఆమెరికాలో 

వున్నా, యూరప్లో వున్నా నేను ఎప్పటికి కొ త్రవాడినేః 

ఇండియాలో వున్నది * రాజకీయం ” ఒక్కటే! ఎందు 

చేత ఇండియాలో ఏది లోతుగా పాతుకుని వ్యాపై 

చెందడం లేదు? 
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ఇండియాలో చాలామంది ఆలోచనాపరులు. వారంతా 

సంస్కరణనై పు తమకు తాముగా ఎందుకు పరుగులు 

తీస్తున్నారు ? “ సంస్కరణ” అనేది చాలా చిన్న 

సంగతి, అల్బ మైనది కూడాను, అల్బం, స్వల్పం 

ష్ సంస్కరణ "లో అధికం, బౌొన్నత్యం, 

ఉన్నతం అయినది ఎప్పటికీ కలవదు. కాని, గొప్ప 
దాంట్లో, “స్వల్పం” చేరవచ్చు. 

అయిన 

: అధ్యాత్మిక దృస్టైకల పెద్దలంతా ఎందుకు తమకు తాముగా 

సంస్కరణలను చేపడతారు? ఆ సంస్కరణ విధానం 
బలీయమైన, లోతైన, శక్తివంతమైన విప్లవం దగ్గరకు 
వారిని కీసుకుపోదు. ఈ విషయంలో మీరేనుంటారు ? 

: “ నిశ్చయమని ముగించకండి. ఇంకా పరిశీలించండి, 

పరిశోధించండి, పరీక్షించండి,” అంటాను. ఇండియా 

నున సత్వంలొ గట్టి ఐ రు ద్దా భి (వా యం వుంది, 

ఆదర్శాలు మాట్లాడతారు. తద్భిన్నంగా [సవ ర్తిసారు, 

నేనే మంటానంటి, “ముందు, పనిచెయండి, తర్వాత 

దానివల్ల వచ్చే ఫలితాన్ని పరిశీలించండి, ” అని. కాని, 

సాం|పదాయవాదులు, గురువులు భిన్నంగా చెపుతారు. 

అందుచేత ఈ దేశంలో అంతా నిష్ఫలమైపోయినట్లు 

బాధపడతారు. లేదా, విరుద్దాభఖిిప్రాయాలతో వుంటారు. 

“ ఈశ్వ రాన్వెషణ ” అంటూ చేస్తారే కాని, అసలై న 

జీవితాన్ని జీవించరు. అందుచేతనే భారతీయులు పైపై 

సంగతుల వై పు తిరుగుతారు కాని, లోతుగా వెళ్ళరు. ఆ 

పె పె సంగతులే, వారి “ సంస్కరణ ”. 
GC యా 

: యూరోపియన్ మిమ్మల్ని బాగా [గహిసారనుకుంటాను? 

మిమ్మల్ని తెలుసుకుని, తీసుకంటారను కుంటాను? మీ 

ఆలోచనా విధానాన్ని వారు బాగా ఆకళింపు చేసుకుంటా 

రనుకుంటాను + 

లీల! 



; ఇండియాలో మాదిరిగానే అక్కడాను. కొందరుసిరియస్గా 

వుంటారు. కాని, ఇండియాలో రాజకేయాల్ని సీరియస్గా 

సీసుకుంటారు. రాజకీయాలు వినాశనకర మైనవి. * నేను 

సంస్కరణకోసం, శాంతికోసం పని సాను, ” అని అంటే, 

అందులో “నేను” అనేది _పాముఖ్యం వహిస్తుంది, 

రాజకీయాల్లో (పవెశించిన వారికి స్వచ్చ మైన, నిర్మల 

మెన, నిష్కల్మషమైన మనసు వుండటానికి వీలులేదు. 

కాని, (పపంచం కోరేది పవి తమైన మనసును _ సంతోష 

కరమైన, నిర్భ యమైన మననును. కాని షరతులు 

ఏర్పరచుకున్న నునసు కాదు. అంటే, * నెను హిందువును, 

నెను క్రైస్తేవుడను. నేను ముస్లింను, ” అనే మనసు వుండ 

కూడదు, 

“నేను హిందువును, * అని అనుకుంటే నిజంగా మీరు 

దేనినీ, ఎవరినీ, ఎప్పుడూ _పేమించలేదు. (ప్రేనుకు 

స్వేచ్చ కావాలి. 

ఒక రోజున ఒక సన్యాసి అమర్నాథ్ వెడుతూ నన్ను 

చూడ్డానికి వచ్చారు. సాధువులలో, సన్యాసులలో అనేక 

తెగలు, శాఖలు వున్నట్లు చెప్పారు. ' వాళ్ళేం చేసారు! ) 

అని నేను ఆయన్ని అడిగాను. “ఏమీ చేయరు. కాని, 

వారికి ఈశ్వరుడు తెలుసు. వారు ధ్యానం చేసుకుంటూ 

ఒంటరిగా జీవిస్తారు ” అన్నారు. 

“వారు విశ్వాసాల, నమ్మకాల, బరువులు మోసో వారు 

ఎప్ప టికి స్వేచ్చగా వుండలేరు. ఒంటరిగానూ వుండలేరు;” 

అన్నాను? అని, * మిరు పూరి ఒంటరిగా వుండి, ఆసలు 

సత్యాన్ని మీకు మీరే తెలుసుకోవాలి, గురువుల మీద, 

సాం[పదాయాల మిద అధారపడ్డవారు ఒంటరిగా 

లిలీడి 
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వుండటం అసాధ్యం, కష్టం కూడాను, * అని వినోబాఖావే 

చుట్టూ వున్నవారిని చూసి, “వీరంతా మీ అనుచరులా ? 

అలా అయితే చాలా చెడ్డ సంగతి, ” అన్నారు. 

: నాకు తెలియదు ; వారు నన్నెందుకు అనుసరిస్తున్నా రో? 
అజ 

* ఇండియాలో గురుపీరంకోసం కోర్కెపడతారు. అశవపడ 

తారు కూడాను. [పతి ఒక్కరు తమ అన్వేషణే, సాధనే 
అద్వితీయమైనదని భావిస్తారు. వారి సాధన ఈశ్వరా 

న్వెషణతో ముడిపడి వుంటుంది. 

: అన్వేషణకు ఒక ఉదేశ్యం అంటూ వుండదంటారా? 

ఈశ్వరసాకౌత్కా రానికి అన్నే షించనవసరం లెదా? 

; అలా అన్వెషణద్వారా కాకపోతే, అదొక అముఖ్యమైన 

దెవమే అవుతుంది, వారికి. ఈశ్వర సావషొత్కారంకోసం 

[పజలు అమర్ నాధ్ వెడతారు. అంటే ఏమిటి? మనం 

బై వదర్శనార్దం _పిమని, అందాన్ని, సౌందర్యాన్ని, 

వ్యక్తిగత ఆలోచనా విధానాన్ని, తెలివిని, భావో | దేకంతో 

కూడిన ఆరాటాన్ని అణచేస్తునా న్నామన్న మాట. వాటి 

నంలో అధికారాన్ని, పద్దతిని అంగీకరించి తీసుకుంటాం, 

లు సతా స్వేషణకు మన మనసును - పోనివ్వము. 

సర రిర్మారారం “మనం తప్పకుండా కాషాయం కట్లు 

సెక్సాని నిరాకరించాలి. ఇం[దియాల్ని 

అణచాలి,” అని (పకృతిని, పరిసరాల్ని చూడం మానేసి 

హద్దుల. నిబంధనల్లో వుంటాం. అప్పుడు మ మనం చేసే 

ధ్యాన 0 వశీకరణకో సం చేసే మంత తవిద్యె అవుతుంది, 

(a (B రె 

౭న en 

ల్స్ £ శ్రే 

ళ్ దేశపురోభివృద్ది విషయంలో మతం యొక్క స్థానం 

ఏమిటి? * అని భావే అనుచరుల్లో ఒకరు కృషి షాజ్లీని అడిగారు, 
ణు 
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రే * దెశమంటే ఏమిటి ? [ప్రజలంటే ఏమిటి? సంఘ మంటే 

ఏమిటి? అది సాంఘిక, సాంస్కృతిక సంబంధమా? 

అటువంటి సంబంధంలో మార్చువ స్తే, సంభఘముూ మారు 

తుంది. నిజజివితంలో వాస్తవాన్ని, దాని సంబంధాన్ని 

కనుక్కోవడం, తెలుసుకోవడం, అవగాహన చేసుకోవడమే 

వతం. ఈ రోజుల్లో | పతి ఒక్కరూ, “నేను హిందువును, 

నేను ముస్షింను. నేను కై 9 స్తవుడను, " అంటున్నారి 

కాని “నేను మాన వు శ్రి” అనడం లేదు. మానవ 

సమస్యకు చేతులు కలపడం లేదు. పైగా భూమిని ఆటం 

బాంబుల తో ధ్వంసం చేస్తున్నారు. ఇవి చాలా గట్టి 

సమస్యలు. ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి నిజమైన 

వారు ఈ భూమి మీద కనీసం ఆరుగురు కూడా లేరు. 

: కాని, ఇండియా పూర్ణం మాదిరిగా కాక ఇపుడు కొత్త 

భావాలను అకశళింపుజేసుకోవడానికి, జాతీయ వాదాన్ని 

వదలివేయడానికీ, సంకచిత జివితంనుంచి బయటపడ 

డానికీ చూసోంది. 

; నాకూ తెలుసు, ఇంకా మార్చు రావాలి. ఇండియాలో 

యాం (తిక జీవనం అలవాటై పోయింది. చాలామండి 

జీవితంలో దాన్నేకోరుతున్నారు ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకొవ 

డానికి మార్గాల్ని అనుసరిస్తున్నారు. అసలు వారెప్పుడూ 

[పశ్నించరు. చాలా మర్యాదస్తులు గా వుంటారు. కాని, 

[పతి ఒక్కరికే స్వెచ్భాయుతమైన మనసు అవసరం. 
సొం|పదాయాలతో గతభారంతో కూడిన మనసు కాదు. 

ఎంతో స్వేచ్చ కావాలి, కాని * నేను స్వేచ్చగా వున్నాను” 

అని అనుకున్న క్షణంలోనే “నువు సేచ+ గా లేవు”. 
Pa ఎ ఎ ఇ కనుక మనసును రగల్బాలి. (పతి ఒక్కరూ తమను 
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కృ 

తాము లోతుగా తవ్వి చూసుకోవాలి. తాము వెసుకున్న 

ముడులు, తామే విప్పుఠ్ వాలి. మనసు మూలలోకి 
a) 

వెళ్ళి, లోతుగా మునిగి తెలుసుకోవాలి. 

“మీరు ఒక సంవత్స రంనుంచి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం 

లేదని ఐన్నాను. 

: అవును, ఇవ్వడం లేదు. నేను వూరికే వున్నాను. అంటే, 
నేను ఆపన్యాసాలు ఇవ్వనని ఎటువంటి |సమాణమూ 

చేయలేదు. బహిరంగ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వ కూడదని నిశ్చ 

యించుకోనూ లెదు. 

: ఈ రోజు మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం నాకెంతో సంతోషంగా 

వుంది. ఈ రోజుకోసం చాలా కాలంగా ఆశతో ఎదురు 

చూస్తున్నాను మికమెనా ఇండియన్ భాషలు వచ్చునా? 

* హింది నేర్చుకోవాలనుకున్నాను. నా మాతృభాష 

తెలుగు. నేను చిన్నప్పుడే తెలుగు మాల్లాడటం౦ 
మానేశాను. 

* మీరు మరీ అంత ముసిలివారు కదు, భారతీయ భాషలు 

నేర్చుకోవడానికి. 

“సం స్క తం నేరు కోవాలనుకుంటున్నా ను. అది 

అందమెనభాష. అద్భుత మైన భాష, లాటిన్, సంస్థ తం 

ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి. 

అ రోజు సమావేశం ముగిసేముందు కృష్టైమూ ద్ర, 

వినోబాభావే చాలా సంతోషంగా ఒకరికొకరు నమస్కారాలు 

చేసుకున్నారు, 

తేదిన 

రొనోబాబీ ఆహ్వానంపై కృష్ణాజీ 1960 ఆగస్ట్ పధ్నాల్లవ 

ఆయన్ని చూడ్డానికి వెళ్ళారు. వినోజాజి తన భూదాన 
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యజ్ఞం గురించి ఆయనకు చెప్పారు. ఆ తరా 

6 నిన్నటి మన సంభాషణ నన్ను (పభావితుట్లీ చంది. నన్ను 

సజ్యలింపజేసింది. ఆ ఆలోచనలు నన్ను కాంతివై వు తిప్పాయి. 

నేను గాంధీగారిని కలవక పూర్వం అంటే, నా ఇరవయో్య ఏట, 

గాందీగారిని చూశాను, ఏన్నాను. ఆయన నాకు గాని, ఎవరికి 

గాని తన ఆలొచనల్ని అంగీకరించమని అడగలేదు, " ఆన్నారు 

వినో బాజీ. 

క: మంచి సంగత, 

వి : మీకు గాంధీగారిని కలుసుకున్నా రను కుంటాను ? 
కృ: చాడుసార్తు కలుసుకున్నాను, ఒకసారి లండన్లో అగీని 

సెంట్తో కలుసుకున్నాను. 

వి : చదువుకోవడానికి నాకు వ్యవదిలేదు. కాసి చదువు 

క: నేనేం చదవను. అపా టికి అక్కడ వున్న ఒకటి రె_డు 
చం 

మామూలు పు “సకాలు తప్ప, నెనూ చదవను. మీరుచాలా 

(పొద్దుటి తేసారనుకుంటాను [1 

వి : నాలుగున్నరకి, రోజుకీ సది మైళ్ళు నడుసాను. మిడు 

పు సకాలు రాశారా? 
అణామో 

కృ “ రాశాను, 

వి :వాటణిగి ఎవరు అచ్చు వేసారు 2 

కృ : సంభాషణలు, చర్చలు ఇండియాలో అచ్చ తాయి. 

ది వి : భూదాన ఉద్యమంలో పనిచేసి చాలామంది మీ పుస్తకాలు 

చదువుతారు. 

కృ : ఆ సంగతి శంకరరావుదేవ్, అచ్యుత పట్వర్దన్ చెప్పారు. 

ఆ తర్వాత వారిద్దరూ ఒకరికొకరు నమస్క్కా రాలు చేసు 

కుని వెళ్ళిపోయారు. 



ఆగస్ట్ పధ్నాలో కేదిన “ పహిల్గామ్ *లో వినోబాజీని 

వినడానికీ వచ్చిన జనసమూహానికి ఆయన ఉపన్యాసం సన్న 

ధోరణిలో సాగడం, కృష్ష్ణమూ రి రి పభావమనుకున్నారు. 

కృష్ణమూ ర్షి వంటి వ్యక్తులు, కాపలాదాదులు వంటివారు 

వారి మాటలు, బోధలు, (ప్రకటనలు, హె చ్చరికలు విని 

పాటి: చాలి. వాటిని ఆకర్షణతో విని ఆచరణలో పెట్టాలి. 

కొన్ని నెలల తర్వాత “ వినోబాభావే నన్ను ఒప్పుకుని, 

ఎగీకరించి తనపని ఎప్పటి మాదిరిగా చేసుకుపోతున్నారు. 

కన నన్ను అంగీక రించడలలో అర్దం లేదు, * అని కృష్టమూ రి 5 

న్నారని ఎవరో వినోబా బాభావేతో చెపితె * అవును, నిజమే : 

ప్టము రా ర అన్నది ) అని ఆయన ధి ధైర్యంగా ఒప్పుకున్నారు, 

ఆగస్ట్లో కృష్ట్ణమూ ర్థి ఆరోగ్యం బాగాలేదు. జ్యరం _ 

మూ |తపిండాలు దెబ్బతిన్నాయి. బాగా నీరసించిపో యారు, 

పహిల్గాప్ నుంచి మాధవాచారి కృష్ణమూ రిని ఢిల్లీ శీను 

కొచ్చారు. ఆక్కడ డా క్రర్లు పరీక్ష చేసి “కిడ్ని ఇన్ఫెక్షన్” అసి 

ANTIBIOTICS ఇస్తే, వాటికి ఆయన శరీరం తట్టుకోలేక 

పోయింది. కొన్ని రోజులు ఇబంది పడారు, 
ల) యి 

కిల్డ్ శివరావులు భకక్రి, (శద్దలతో కృష్ణమూ రికి "సేవలు 

చేశారు. ఆయన త్వరలో ద్ లుకున్నారు. తర్వాత శ్రీనగర్ 

వెళ్ళి “దాల్ లేక్” ఒడ్డున ఒక అందమైన కటీరంలో వున్నారు. 

అక్కడి చల్లని వాతావరణం, చుట్టూ తేవ.వల్ల కృష్టమూ రికి 

కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చాయి. వంట అతను పర మె శ్వ రన్ 

సహాయంతో మాధవాచారి కృష్ణమూర్తికి సేవలు చేశాడు. 
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అ తర్వాత కృష్ణమూర్తి హోమియో మందులు వాడారు. 

ఆ మందులు ఆయన ఒంటికి సరిపడ్డాయి. 

శ్రీనగర్లో లక్ష్మణ్ రూ కృష్ణమూర్తిని విని తిన్న 

యత్వం చెందాడు. 

ఎరుకలో వుండి వినడం _ చూడ్తంవల్ల ఏదైనా పూర్షిగా, 

శ కివంతంగా చేయగలరు. ఆ మనసు ఎటువంటి నిర్ణయాలూ 

తీసుకోదు. అది దేన్నీ పట్టుకుని వేళ్ళాడదు. దేన్నీ వదలదు. 
అప్పుడు పుండేది సత్యం _ శివం _ నుందరం మా|తమే: అదీ 

వర్రమానంలో, 

ఏ పేరూ పెట్టకుండా, గతఛాయలు లేకండా వినడమే _ 

మూడ మే ఒక శకి. అదే అవగాహనా స్టితి. అలా చూడ్డం, 
వినడంలో మంచి _ చెడు; అందం _ వికారం; చిన్న _ పెద్ద 

అన్నీ వుంటాయి. కాని, వాటికి నామ _ రూపాలుండవు. అటు 

వంటి మనసు పొంగి పొర్లుతుంది. 

వర్రమానం, గతాన్న ౦తా హత్తుకుని వుండటం చెత, వర 

మానంలోంచి తప్ప, గతాన్ని చూడలేము. 
b 

మనసు _ దెహం - హృదయం స ఖత గావుండి 

శ్రద్దగా, ఏకాగతతో వున్నప్పుడు విన్నదే, నిజమైన వి 

ఆ వినడంలో కాలానికి చోటు లేదు. కాని, వనం ఏ 

ముందూ, అది ఎంత [పయాసకరమైనదై నా సరే _ నున 

విధానమంతా ఏదోగా మారాలి, మనం ఏదో కావాలి, పరిణామం 

చెందాలి, ఏదో జరగాలి, మనం ఎదగాలి, సాదించాలి, పెరగాలి, 

సంపాదించాలి, చివరికి లక్ష్యం చేరాలి అనే వూహ వుంటుంది. 
అది మామూలు వూహ. ఆ వూహ అందరికీ ఎప్పుడూ వుండేదే , 
కాని, అది వుత్త అబద్దపు వూహ మాతమే ! 

O 

లర 



నిజంగా విన్నప్పుటె (ప్రశాంతత, మనసు నియమబద్దం 

కావడం వల నిజంగా వినలేము, చూడలేము. వినడవ:ంటే, 

మామూలు చెవులతో వినడం కాదు. అది మామూలు సంగతి కాదు. 

అసలు |శవణుం|దియంతో వినడమే, నిజమైన వినడం. అది, 
ఆ వఐనడం - నిశ్చలం _ నిర్మలం అయిన తటాకం మాదిరిగా 
వుండే మనోస్టికి. ఆ నిశ్చల తటాకంలో, ఒక రాయివే స్తే, 
తటాకం అంతటా చిన్న, చిన్న అలలు లేసాయి. అటువంటిదే 
మని వనా తటాకం. మనను పూ రగా, నిశ్చలంగా వ వన) ఇప్పుడే, 

మనం అసలు |శవథేందియంతో వినగలం, దాంట్లో, “(పశ్ని 

అనే రాయివేస్తె, అలలు మాదిరిగా దాంట్లోంచి. సమాధాన 

తరంగాలు లెసాయి. కనుక అసలు (శే వశేం + ది యంతోనే 
వినడం జరగాలి. చూడ్తమూ అంతే | అంతర్న [తంతో చూడాలి. 

ఆ నవంబరులో కృష్ణమూ ర్తి, వుపుల్ జయకర్తో కలిసి 

బొంబాయివెళ్ళి, అకుడ డాక్టర్లను చూశారు. ఆయనకు ఇంకా 

మూ కపిండాల వ్యాచి నయంకాలేదు. దానితో ఆయన 

అకస్మాత్సగా ఇరవై ఐదుపౌన్ల బరువ తగ్గారు. ఆ తర్వాత 

మాధవాచారి తో కలిసి, బుషీవా్యలీ వెళ్ళారు. అక్కడ 

కోలుకున్నారు. 

౩ 3 C3 

1861 _ ఆగస్ట్లో ఆలస్ హక్సలే తన రెండవ భార్య 

“లా రాొతో కృష్ణమ రిని చూడ్డానికి “గస్టాడ్” వెళ్తారు. 

హక్సలే మొదటి భార్య 1999 లో కేన్సర్తో చనిపోయింది. 

గస్టాడ్లో హక్సలె కృష్ణాజీని విని, * అయన చెప్పే సంగతులు 

అద్భు తంగా వున్నాయి బుద్దుడే బోధిస్తున్న ట్లుంది. అంతటి 
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శ ర్తి, అధికారం, సహజత్వం అరుదుగా చూసాం. గురువులు, 

మార్గదర్శకులు, రక్రకులు, గుడులు, చర్చిలు, మశీదులు _ 

అన్నింటికంటే, ఆయన బోధలు, ఆయన చెప్పే సంగతులు 

ఎంతో గొప్పగా వున్నాయి,” అన్నారు లారాతో, 

© త టి 

కృష్ణమూ ర్డీ, రాజగోపాల్తో మామూలు స్నేహంగా 

వుండాలని మరొకసారి గట్టిగా పయత్నించారు. కాని, రాజగోపాల్ 

హృదయం మూసుకునే వుంది. పైగా, కృష్ణమూ రి గురించి 

బాహాటంగా “కపటి, వంచకుడు, వేదికపై గొప్పగా కనప 

డాలనే తాప్యతయంతో అద్దంముందు గంటల తరబడి నిలబడి 

అలంకరించుకుంటాడు, * అంటూ తక్కువ రకపు నిందారోపణలు 

[పారంభించాడు. ఆ సమయంలో రొజలిండ్కి విడాక లిచ్చి, 

మనో వివాహం చేసుకున్నాడు, రాజగోపాల్. ఇవన్ని చూసిన 

“మిస్ డోరిస్ పాట్ * “కృష్ణమూర్తి యూరపలొ వున్నంత 

కాలం ఆయన సమస ఖర్చులు” సానెన్ కమిటీయె 

భరిస్తుంది ” అని రాజగోపాల్ తో చెప్పింది. 

3 a థె 

రాజకీయ జీవితంలో బాగా అలిసిపోయిన శంకర రావ్దేప్, 

కృష్ణమూర్తిని చూడ్డానికి వారణాసి వెళ్ళి, తనను మృత్యులీతి 

పీడిసోంది అన్నారు. దానికి కృషాజీ, “ భయానికీ, మృత్యు 

నీతికి కారణం, మీలోని ఇం [దియాల్ని బలవంతంగా అణచడం 

వల్ల కలిగినవే! ” అన్నారు. 

శంకర రావ్దేవ్ మరొకసారి దాదాధర్మా ధికారితో కలసి 

కృష్ణమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళారు. వారిని చూసి, * జీవితంలో మీరు 
మీకోసం ఏం చేసుకున్నారు?” అని కృష్ణాజీ అడిగి, శంకర 

రావ్దేవ్ని గల్టిగా హృదయానికి హత్తుకున్నారు. ఆయన కళ్ళ 
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లోంచి నీరు జలజలా రాలాయి కృష్టాజీ స్పర్శ ఆయన్ని 

ఎంతో కదిలించింది, కృష్టమూ ర ఆయన్ని తన గదిలోకి 

తీసుకువెళ్ళారు. ఒక గంట తర్వాత బైటికి వస్తే, శంకరరావ్ 
దేవ్గారి ముఖం తేటగా, గొప్ప తేజోవంతంగా వుండటం 
పట్యర్దన్, దాదాధర్మా ధికారి చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. 

కృష్టమూ రి, శంకర రావ్ దేవ్గారిని రాజకీయాలనుంచి 
తప్పించి, అంతర్భు ఖుల్ని చేశారు. ఆ సంగతి దేశమంతా 

తెలిసింది. ఆ తర్వాత కృష్ణమూ ర్రిని చూడ్డానికీ, వినడానికీ 

దేశం నలుమూలలనుంచీ అన్నిరకాల వారూ, అన్ని తరగతుల 

వారూ వచ్చారు. 

ఆశీతాకాలం కృష్ణమూర్తి బుషీవ్యాలీలో వున్నారు. 

అప్పుడుఆ స్కూలుకు కూలసుందరం (పిన పాల్గా వున్నారు, 

కృష్ణమూర్తి ఒకరోజు సూర్యా స్త్రమయం గురించి తన నోట్ 
బుక్లో ఇలా రాసుకున్నారు: భూమి, ఆకాశం రంగులో వుంది, 
కొండలు ఆకుపచ్చ రంగలో వున్నాయి. పండిన వరిపొలాలు, 
చెట్లు, ఎండిన నదిగర్భ 6లోని ఇసుక తిన్నెలు అన్నీ అకాశం 

రంగులో వున్నాయి. మబ్బులు, రాళ్ళ వలెపున్నాయి, స్వర్గం, 
భూమిగా; బూమి, స్వర్షంగా వుంది. అ సమయ సూర్యుడు 
సమసాన్ని వింతరంగులతో అందంగా మార్చాడు. అకాశం, 
మండుకున్న అగ్ని వలెవుంది. పతి మబ్బు చార లోంచీ ఆ కంతి 

అకస్మాత్తుగా బైట పడింది. (పతిరాయిలోనూ, (పతిగడ్డి పరక 

మీదా, (పతి ఇసుకరేణువు మీదా రక్త వర్ణం పడింది. 

ఆఅరాశం _ ఆకుపచ్చ _ ర కవరం _ ఉఊదావరం _ అగ్ని 
ఏ ణి ft 

శిఖలాంటి రంగులతో వెలిగిపోతోంది. దూరపుకొండ మీద ర్త 
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వర్గం, బంగారు ఛాయ వులిమినట్లుగా వుంది. తూర్పున ఎరుద్ద 

మైన సూర్యా సమయం అవుతున్న టీ వుంది. ఎరువు, ఊదా 

రంగులు [పథానంగా వుండి, ఆకాశం వె భవంగా వుంది, 

తూర్పున విరుద్దంగా కనుపించే సూర్యా స్ట సమయకాంతి, పశ్చిష 

దిశను మాదిరిగా భగ్గువన్నట్లు వెలుగుతోంది. 

కొన్ని మబ్బులు తమంతట తాము అ సమయ సూర్వ్య్యుని 

చుట్టూ మూగాయి. అవి పవితంగా, ఎప్పటికీ ఆరని, పొగలేని 

జ్వాలవలి వున్నాయి. అవార మైన ఆ అగ్ని జ్వాలా, దాని 

తి వతా సమనాన్ని చుటేసుక.ని భూమి మీద ఆవరించింది. 

భూమి, స్వర్గంగా; స్వర్గం భూమిగా వుంది. సమ స్తం సజీవంగా, 

చె తన్యవంతంగా, ధూమ వర్షంతొ వెలుగుతోంది. ఆ వర్ణ మె, 

దై వం, దె వమంటి, మనుష్యులు అనుకునే టై వం కాదు. 

కొండలు |కమంగా స్వచ్చ మైనాయి. ఆకాశంలో (పతి 

బాగం నీలంగా వుంది. ఎండిన వరిపొలాలు, గులాబిరంగులోనూ 

పచ్చ గానూ వుండి కోతకు సిద్దంగా వున్నాయి, లోయను దాటి 

పోయే అడ్డరోడ్డు తెల్లగా, ధూ మవర్హంతో వుంది. అలాగే 

అంతసన్ని హింతగానూ ఆకాశంలో అడ్డంగా పీకాంతి కిరణం పడి 

వుంది, నువ్వూ, ఆ కాంతి కిరణానివే?; ఉ (గ ౦గా మండే 

జ్వాల _ భగ్గుమనిరిగిన అగ్నిశిఖ _ నీడ అనేది లేకుండా, 

అంటే, “మూలొాదార౦_. మాటి అనేవి లేకుండా వుంది. 

సూర్యుడు ఇంకా _ ఇంకా పశ్చిమానికి వెళ్ళినట్లే, |పతివర్గం 

మరింత ఊదాగా, తీ వంగా కేం (దీకృతిమైనాయి. ఆ క్షణంలో 

గత భావం లేకుండా నిన్ను నువ్వు పూర్తిగా మరచిపోతావు. అది 

సంధ్యాసమయం. ఆ సమయంలో జ్ఞాపకం —- స్మృతి లేదు. 

ఉన్నది ఆ అందమైన సమయం ఒక్కటే, అంతే: 
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కృష్టా జీ రచనల్లో మకుటాయమానమైనది “ కృష్ణమూర్తి 

నోట్బుక్. అందులో ఆయన ఒకచోట ఇట్లా రాశాడు : 

ఒక అంద మైన_అనందదాయక మైన, ఫలవ౦త మై న 

అనుభవం మరొకసారి కలనాలనే వాంచా క్షతి 9ంలోంచే, దుఃఖం 

పుడుతుంది. బౌద్ద భిక్షువులు, మతగురువులు, సన్యాసులు __ 

విళ్ళంతా మళ్ళా అటువంటి అనుభవంకోసం జీవితాన్ని - దేహాన్ని _ 

బుద్దిని పొడుజేసుకుంటారు. కాని, ఆ అనుభవం వుందే, అది 

వారిని చాలా చనుత్కారంగా తప్పించుకుంటుంది. ఎందుకంటే, 

ఆనుభవం బజార్లో దొరికే వస్తువు కాదు. ఏదో త్యాగంచేసీ, 

(పార్టించి మనం దాన్ని పొందలేము. అర్జించడం, అన్వేషించడం 

అనేవి మనలోంచి పూర్తిగా పోవాలి ”. 

ఇంకొకచోట అంటారు ; “కాలం ఎప్ప టికీ దుఃఖాన్ని 

తుడిచిపారేయలెదు. బహుశా మనం మన బజాధలోని కొంత 

భాగాన్ని మా|తమే వరచిపోగలమేమో కాని, దుఃఖం ఎప్పటికీ 

వుండనే వుంటుంది. దుఃఖాన్ని ఒకు వ ర్రమానంలోనే తుడిచెయ్య 

గలం, 

“ అవగాహన అనేది మార్మి కమైనదికాదు.  (పతిదాన్ని 

సూటిగా ఏ పక్షపాతం, దురభిమానం, వ్య కిగత అభి పాయం 

అంటూ ఏమీ లేకండా-అంటే, ఎటువంటి ఉదేశ్యం లేకండా- 

మనసు భారరహ తంగా, నిశ్చ లంగా, నిర్మలంగా వున్నప్పుడు 

అవగాహనకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. దానికి కావలసింది 

మనలో పూర్తి నిప్లవం, ” అంటాడు కృృష్టాబి. 

ఆ పుస్తకం (ప్రకారం చూస్తే అతను పరిణామం చెందిన 

వాడనీ, బహుముఖ _పజ్టాశాలనీ, అపూర్వ వ్య క్రసీ తెలియక 
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“ అలోచన అకరరూనంలో జ్ఞాపకంగా వుంటుంది, 

ఆలోచనకన్నా, ఆలోచనా విధానమే (వథధానమైనది. 

క్ష; జ్ఞానెం (దియాలద్వారా గతంలో పొగుజేిసి దాచుకున్న 

ఊహలు, భావాలు, జ్ఞాపకాలు, అనుభవాలు అన్నీ మెదడులో 

అనేక పొరలలో నిల్వవుంటాయి. 

66 మేదడు అంటే, సర్వేం దియాల._ నాడుల కందం. 

మనం సేకరించిన విజ్ఞానం. అనుభవాలు _- సిద్ధాంతాలు 

నమ్మ కాలు--సాం |పదాయాలు అన్నీ అందులో వుంటాయి. 

అవన్నీ పూర్వీకులద్వా రా వెల-వెల సంవత్స రాలనుంచి మనకు 

సం [కమిస్తున్నాయి. 

కళ అవన్నీ మెదడును బంధించి వుంచుతాయి. అందుచేత 

ఆ మెదడు మనసుకు ఎటువంటి ఆదేశాలు అందివ్వలేదు. కాని, 

మనసు_మెదడుకు ఆదేశాలు ఇస్తూ వుంటుంది. మనసుకు 

మెదడుతో సంబంధంలేదు. ఆ రెండూ వేరు, వేరు. మెదడు 

వస్తు పథానమైతి, మనసు బావ|పథాన మైనది. 

“ మనసుయొక్క చైతన్య [కియకు, మెదడు ఒక 

ఉపకరణం మా్యతమె. మనసు, మెదడుద్వారా విషయాల్ని 

గ్రహిస్తుంది. తిరిగి ఆ విషయాలు మనసుద్వారానే విశద 

మౌతాయి. ఆ మనసు తిరిగి వాటిని వివరిస్తుంది, 

“ అలోచనలతోకూడిన మెదడు, ధ్యానాన్ని అందుకో 

లెదు. ఆలోచనలు కో రైలు ఆందోళనలు _ భయాలు 

ఆశలు ఉ | దెకాలు = |పయత్నాలు ఏమీ లేకండా ఎంతో 

_శ్రద్దాస_క్తితో, ఎరుకతో మెదడును ఉంచగలిగిన స్టితె, ధ్యానం, 
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అంటి, ఆ సమయంలో మెదడు శూన్యంగా, నిర్మలంగా 

వుంటుంది. ” అంటాడు కృష్ణమూ రి. 

1560 మార్చి లో కృష్ణమూ రి యూరప్లో వున్నారు. 

అక్కడ జబ్బుపడ్డారు. రాజగోపాల్, తన మొండిపట్టు విడవ 

లేదు. కృష్ణమూర్తికి కొత్త మితులు ఎక్కువయ్యారు. 

19689 లో కృష్ణమూ రి రోమ్లో వుండగా, ఆయన్ని 

చూడ్డానికి ఆలస్ హక్సలే వెళ్ళారు. 

ఆ అక్టోబరు ఇరవనె ఒకటవ తేదిన కృష్ణాజీ ఢిల్లీ వచ్చారు. 

అప్పుడు మాధవాచారి డిల్లీ లో వున్నారు. కృషమూ ర్తి రోజూ 

సాయం (తాలు కొంతమంది మి|తులతో కలసి బుద్ద జయంతి 

పార్ కి వెళ్ళి వారు, 

కృషమూ రి ఢీలీ నుంచి రాజఘాట్ సూ్కూలుకు వెళ్ళారు, 

కొన్నేళ్ళనుంచి ఆ స్కూల్లో అచ్యుత పట్వర్సన్ పనిచేస్తున్నారు. 

కాని, ఆయన మనసులో ఏం పుట్టిందో ఏమోగాని వినోబాబావే 

భూదాన యజ్ఞం ప్ప గా సాగుతోందనీ, అది ఎందరికో వీద 

వాళ్ళకు సహాయం చేసోందనీ అచ్యుత పట్విర్ష న్ కృష్టమూ రికి 

చెప్పారు, 

దానికి కృష్ణమూ రి, “మీరు ఇక్కడ వుండకపోతే __ 
అసలు మీరు నన్ను కలవకపోతే _ సర్వొదయంలో వుండి, 

పల్లె ప్రజలకు సమ స్ట సేవలూ చేస్తూ వుండేవారు. మీరు పని 

చేయడానికి అదె సరైనది కావచ్చు. అటువంటి పనులు చేయ 

డానికి కాదు, మీరు ఇక్కడ వుంటున్నది. ఏదైనా సరె, 

లోపల్ని 6చి గట్టగా రావాలి, అన్నారు. 

“మీరు ఏమంటున్నారో అది నాకు అర్దంకాలేదు, ” 

అన్నారు అచ్యుత పట్వర్దన్. కాని చాలా ఏళ్ళు కిందట 

అచ్యుత్తో, క కృష్టా బ్ని విని, అర్జం చేసుకోకపోయినా, 

ఆ సంగతి దూరంగా వుంచండి. కాని, మీరు మా [తం ఆయన్ని 
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ఎన్నడూ వ్యతిరెకించకండి ” అన్న అనీబిసెంట్ మాటి 

గుర్తుకు వచ్చి, రాజఘాట్ స్కూల్లో చేస్తున్న పనిని వడికేసి, 

ఏమీ మాట్లాడకుండా, కృషమూర్తిని వ్యకిరేకించకుండా, ఏదీ 

[ప్రశ్నించకుండా హిమాలయా లకు వెళ్ళి, అరు మానాలు 

వున్నారు; అచ్యుత పట్వర్దన్. అక్కడ ఆయన తన ఆలోచ 
నల్ని (పతిరోజూ ఉదయం ఓ పు స్రకంలో రాసుకున్నారు, 

. డై Cg 

1968 _ నవంబరు ఇరవై రెండవ తెదిన “ లాస్ 

ఏంజలీస్”లో ఆల్జస హక్సలే మరణించారు. ఆయన వ.రణవార్హ 

ఒక నెల తర్వాత కృష్ణమూ రి రికి తెలిసింది. ఆమా ర్త విని, 

“రెండేళ్ళ (కితం హక్సలే ఒక్క నాతో మాతమె ఒక రహస్యం 

చెప్పారు, తన నాలుకకు కేన్సర్ వుందని. ఆ సంగతి ఆయన 

తన బార్యకు కూడా చెప్పలేదుట. 

“నెను - మొన్నా మధ్య చూసినప్పుడు ఆయన బాగానే 

వున్నారు. కాని, ఆయన మరణవార్త విని షాక్ అయ్యాను, 

విస్మయం చెందాను. ఆయన అనారోగ్యంతో ఏమీ బాధపడి 
వుండరనుకుంటాను,” అన్నారు కృ మాబ్ ఒక వి మి |తునితో. 

వగా 

a ళ్ ళు 

లేడీ ఎమిలీకి జ్ఞాపకశక్తి పూర్తిగా తగిపోయింది. ఆమెను 

చూడ్డానికి కృష్టమూ రి లండన్ వెళ్ళారు, అమె కృష్ణమూ క రిని 

చూసి, చాలా సంతోషపడి, ఆయన చేతుల్ని తన చేతుల్లోకి 

తీసుకుని చాలాసేపు ఎ౨తో (పమగా ఎన్నెన్నో కబుర్లు 

చెప్పింది. ఆ తర్వాత ఆమె మళ్ళా ఆయన్ని చూడలేదు, 
ఆమె కొన్నిరోజులకు చనిపోతుందనగా “పవిత్రమైన, అతి 

సౌందంర వంత మైన వ్య ౩, కృష్ణాజీ. అటువంటి వ్యక్తిని నేను 

నా జీవికంలో మరొకరిని కలుసుకోలేదు. ఆయన పూర్ణ 
మానవుడు, ” అన్నది, ఆమె, 
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1004.జనవరి_.మూడవ తేదిన లేడీ ఎమిలీ మరణించింది. 

అమె మరణవా ర్ విని, “Life is a strange business. One 

could not have wished from Mum, to go on living, but all 

ihe same London won't be the same It has been a long 

fiiendship—mores than that for nearly fifty-two years almos 

one's whole life What we have allbeen through It will 

be iery very strange all the same, not to see her, | loved 

her,” అన్నారు కృష్ణాజ్. 

చిన్ననాటి కృష్ణమూ రిని చూసి లేడీ ఎమిలీ |పేమించి, 

అనుసరించింది. ఆ తర్వాత జీవితంలో కృష్ణవమూరి ఏం 

చేసినా, ఏం చెప్పినా, ఎట్లా |సవ ర్థించినా సహించింది. కాని, 

““ Order of the Star in the East, ' 'ను రదు చేస్తూ “ నాకు 

అనుచరులు అఖ్మ రేదు ” అనేప్పటికి బాధపడి, ఆ సంగతి తన 

ఆత్మ కధలో “గులాబిపువ్వు తన పరిమళాన్ని గాలికి వెదజల్లి 

నట్లు, కృషమూర్తి తన _పేమను వెదజల్లుతున్నారు. ఆయనకు 

ఏ ఒక్కరి [పత్యేక [పమ అవసరంలేదు. ఆయనది విశ్వ 

(పెను. ఎవరిమీద తన కాంతికిరణం [పసరిస్తుందో గమనించడు 

సూర్యుడు. పవి|త _పేమకు బంధం, సంబంధం వుండదు, ” 

అని రాసింది. 

1964 నుంచీ మెరీ జింబాలి స్ట్ చివరివరకూ కృష్ణాజీ 

అభిమానురారిగా మిగిలిపోయింది. ఆమె కృష్ణాజీ యెడల 

ఎంతో నమ్మకంగా వుండేది. మంగా " ఆయనకు చాలా 

సన్ని హతురాలు అయింది. ఆమె సలక్షణమైనది, శాంత స్వభావం 

కలది, ఇంగ్లీషు పద్దతులుకల అమెరికన్. ఆమె తం డే 

పారిస్లో వుండటంవల్ల, ఆమె (_ఫెంచి చక్కగా మాట్లాడేది, 

ఆమెకు అన్నిరంగాల్లో పవేశముంది. ఆమెకు “మాలిబు”లో 
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ఒక ఇల్లు వుంది. ఆమె దాన్ని అమ్మె? సె ఒహైలో ఒక ఇల్లు 

కొని, దాన్ని తన అనంతరం కృష్టమూ ర్ ఫైంజేషన్కు చె దేట్లు 

రాసింది. 

® శ J] 

ఒకసారి కృష్ణమూ రీ రి మి తులతో మాట్లాడుతూ, “నేను 

దేవుణ్ణి _పేమిస్తున్నాను,” అనేది వు అర్హంలేని సంగపి,. 

ఎందుకంటే, నీ అంతరంగిక అభి [పాయాన్ని నువ్వు ఊహించి, 

చి తించుకున్న రూపంలో “దె వం” అని పెరు పెట్టి, ఆ రాధించి, 

చం  పేమిస్తున్నాను ” అని అంటున్నావు. అంతేనా ? అది 

దై వమూ కాదు, నీది, |పేమా కాదు. 

“భగవంతుడు” అనేది ఒకమాట మాత మే. అ మాట 

ఎన్నొ సంగతుల, సంఘటనల, సందర్భాల, విషయాలతో కూడి 

గిడంగి, 

మనం, వున ఆలోచనలతో భగవంతుళ్ణి కి కొత్తగా సృష్టించు 

కుంటాం. అంటే, నునం మన దుఃఖాల, బాధల, వేదనల, భయాల, 

నిరాశల, ఆతృతల, ఆరాటవాల, ఆశల__ మొదలై న వాటితో 

సృష్టించుకున్న దాన్నే “దైవం” అంటాం, అంతే! 

భంవంతుడు తన రూపంలో మనల్ని సృష్టించలేదు. 
మనం స్వేచ్చగా, నిర్భ యంగా వుంటి, బంక జీవితంలో వేచే 

® డై 

ఆ సంపత్సరంలోనే ము ఫ్బెఐ దెళ్ళ “ ALAIN NAUDE’ 

అనే దక్షిణా, ఫీకావాసి కృష్ణా జీ 
ద్ pa అ [a] గ 

మంచి పయాని స్ప. పారిస్లో విదా ద్యాబ్యాసం చెసి, (ప్రటొరియా 

యూనివర్శ్ టీలో (పాపెసర్ గా పనిచేశాడు. అతనికి చిన్నస్పటి 

నీ అనుసరించాడు. అతను 

నుంచీ మత పరమైన వేవితం గురించిన విషయాలు తెలుసు 
కోవాలనే అస కి కలవాడు 
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అతను మొదలు * సానెన్ లో కృష్టూజీ ఉపన్యాసాలు 

విని ఆ తర్వాత ఆయన్ని స్వయంగా కలుసుకుని మాటాడి 
లగి 

ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, కృష్ణాజీని అనుసరించాడు. 

9 

ఆ సంవత్సర మే మెరీ జింబాలిస్ కృ షాజీ దగరకు 
రు (36) ౧ 

చేరింది. అమె ALAIN NAUDE ని కలుసుకుంది. ఆ తర్వాత 

వారిద్దరూ మంచి స్నేహితులయ్యారు. కృష్ణాజీ ALAIN ని, తన 
సెెకటరీగాా ముఖం ప్రయాణాల్లో తనవెంట వుండేట్లు 

ఏర్పా టుచేసుకున్నా డు. అతను కృష్షమూ రికి ఎంతో సహాయంగా 

వుండేవాడు. 

“* గతంతో, సాం [పదాయాలతో, నమ్మ కాలతో పూర్తిగా 

నిండివున్న మనసు అన్నింటితోపాటు “బశగవంతుడు” అనే 

మాట నుంచి కూదా స్వెచ్చ పడాలి. ఎందుకంటే, “దె వం” 

అనేది అనేక వెల, వేల “నిన్నల” సౌం పదాయకపదం, 

““ ప్రపంచమంతా భగవంతునిలో విశ్వాసంతో వుంది, 

దురదృష్టవశాత్తు అ భగవంతుడంటి ఏమిటో నాకు తెలియదు. 

బహుశా ఆ దై వాన్ని నే నెప్ప టికీ కనుక్కో లేననుకుంటాను. 

“నత్త జ్ఞాపకాల, అనుభవాల, విజ్ఞానాల బరువుతో 

నిర్చంధ-.ల్ వున్న మనసు. మెదడు భగవంతుని గూర్చిన 

సత్యాన్ని ఎట్లా తెలుసుకోగలదు ? 

“ నేనేమంటానంటే, ముందుగా, లోతుగా, బుద్దిబలంతో, 

తెలివితో. శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా వున్నప్పుడే, 

గత జ్ఞాన బారం నునసులోంచి పూక్రిగా తొలగాలి, అని. అంటే, 

“నేను__నాది” అనేది జ్ఞానానికి మూలం గనుక, “గతానుభవం 

ఎట్లా లేకుండా చేసుకోవాలి ? ” అనే పశ్నను ఎవరికి వారు__ 

చివరికి వేదాంతి, మేధావి, సత్యాన్వేషి, కపశ్శాలి సహితం 
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తవు ఆంతరాంతరంలోంచి, జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు 

[పశ్నించుకొవలసిందే ! తప్పదు. దానికి సమాధానం ఎవరికి 

వారు గతానుభవంతోనే తెలుసుకోవాలి. ఇంకో మార్గంలేదు, 

అంతేకాని, ఇతరులనుంచీ, గంధా౭నుంచీ కాదు. 

“ఆ |పశ్నను ఎదుర్కోవడానికి నెమ్మ దిగా, జాగ త్తగా 

దాన్ని అనుసరించాలి. 

“ అందరూ, “దై వం వున్నా డు” అంటారు. వారంతా 

దాన్ని అరమరిక లేకండా నమ్ముతారు. కాని, నేను *ఆ దెవం 

వున్నాడో, లేడో నాకు నిజంగా తెలియదు,” అంటాను” 
అన్నారు కృష్టా జీ. 

ఖ్ త త 

““దెవంి” అనేది ఒక తారుమారు అయిన సంగతి, 

అది (కనురహిత మైన విషయం. మనిషి కాలం పొడవునా 

ఎందరో దేవుళ్ళను సృష్టించాడు. వానితో వ తాలు పుట్టు 

కొచ్చాయి. వాటితో యుద్దాలు కూడా వచ్చా యి. 

1964 శీతాకాలంలో అచ్యుత పట్యర్లన్ రాజఘాట్ వెళ్ళి, 

కృష్ణాజీని కలుసుకుని ఎంతకీ కరగని, తరగని తన మనో 

ఘర్షణల్ని ఆయనతో చర్చించారు. “ రాజఘాట్లో మీకు ఏది 

కలసిరాదు. మిరు ఇక్కడనుంచి వెళ్ళవచ్చు, మీకు వెళ్ళాలని 

పిస్తే. మీరు కోరినరీతి వికాసం చెందేందుకు రాజ ఘాట్ 

సహాయవడదు. ఒక్క మీకు మీరు తప్ప సహాయంచే సేదీ, 

చేసేవారూ లేరు.” అన్నారు కృషాజీ. 

J గ్ 

1969 లో అచ్యుత పట్వర్దన్ రాజఘాట్ వదలి వెళ్ళి 

పోయారు. ఆయనకు కృష్ణమూర్షి అంటే లోపల ఎటువంటి 
పగ, ద్వేషం, కోపం లేదు. బెంగుళూరు చివర ఒక చిన్న 
కుటీరంలో వున్నారు. ఒక చోటునుంచి మరో చోటుకు తిరుగుతూ 

మూలాన్ని తెలుసుకునే యత్నంలో వున్నారు. 
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అచ్యుత్ పట్వర్దన్ ఏదో అయిపోయారనుకుని సోదరుడు 

రావ్ సాహిబ్ పట్వర్దని చాలా బాధపడ్డారు. పధ్నా ల్లెళ్ళు 

రాజఘాట్ స్కూలుకు నిస్వార్దంగా సేవచేసి, జీవితమె 

ధారపోసి, వుత్తి చేతులతో తరిగి వెళ్ళిపోయిన అచ్యుత్ గురించి 

పోదరుడు బాధపడటం సహజమే! ఆ తర్వాత రావ్సాహిబ్ 

పట్వర్దన్ కూడా కృష్టమూ ర్రినుంచి నెమ్మ దిగా జారుకున్నారు. 

ఆయన వ్యక్తిగతంగా కృష్ణమూ యెడల భ కి గౌరవాలు 

కల మనిషి. తాత్కాలిక ఆవేశంకొ ది కృషమూ రికి 
(6 ణి = 

దూరమయ్యారు. 

_్ 
వే 

ఒకసారి రావ్ సొ హిబ్ పట్వర్థన్ అనుకున్నారుట, 

కృష్ణమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళాలని. కాని, ఆయనకు అహం అడ్డు 

వచ్చింది. “ తాను చెసింది తప్పు, పొరపాటు, * అని 

కృష్టమూ ర్థితో చెప్పుకుని ఒప్పుకోవడానికి ఆయన మనను 

అంగీకరించలేదు. ఆ తర్వాత ఆయనకు ర క్రపుఫోటు, గుండె 

జబ్బు వచ్చాయి. ఆ డిశంబరులో అచ్యుత పట్వర్థన, నందిని, 

మాధవాచారి, బాలసుందరం, పుపుల్ జయకర్, కృష్ణమిూ రి 

దగ్గర చేరారుకాని, రావ్ సాహిబ్ పట్వర్లన్ వెళ్ళ లేదు. 

కృష్ణమూ రీ రాజఘాట్లో వుండగా ఆయన అనుచరుడైన 

“జార్జి విహాల్ కాస్) అనే (గీస్ అతనూ, మెరీ జింబాలి స్ట్ 

వచ్చారు. మేరీ జింబాలి స్ట్ సంపన్న కుటుంబానికి చెందినది, 

మొదటినుంచీ సుఖాలకూ, సొకర్యాలకూ అలవాటుపడిన ఆమె, 

కనుక ఆమెకు రాజఘాట్లో వసతి సౌకర్యాలు కుదరలేదు. 

అందుచేత అమె తన మకాం కృష్టమూరి ఇంట్లొకి మార్చింది. 

ఆమె ఆలా మారడం, మాధవాచారికి బాధాకర మైంది, కరిమంగా 

మాధవాచారి మననులో కృష్ణమూ రిమీద వ్యతిరేక భావాలు 

పుట్టుకొచ్చాయి. కృష్ణమూ రి అన్నింటికీ తవమిద అధారపడు 

తున్నారనే అభి పాయం మాధవాచారిలో గట్టిగా బలపడింది, 

లల! 



అప్పటికే మాధవాచారి * కృష్ణనూ రి ఫౌండేషన్ ” నడుపు 

తున్నారు. అందుచేత ఆయన కావలసి కృష్ణపూ ర్థి పను 

లన్ని ంటినీ ఉపేక్షచేయ నారంబించారు-స్ఫూలు, తోట, వసంత్ 

విహార్, కృష్ణవంయా ర్తి ఫౌండేషన్ పనులు, అన్నీ, ఆయన 

[కమంగా తానే సర్వా దికారిగా వ్యవహరించ నారంభించారు 

ఎవరి సలహా, సహాయం తీసుకోవడం మానేశారు. 

ఆ వేసవిలో కృష్ణాజీ గె స్తాడ్లో వున్నారు. పుపుల్ 

జయకర్ ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళింది. అక్కడి మి తులు కృష్ణ 

మూ రక్ ఒక కారు ఇచ్చారు. కృష్ణ్టమూ ర్హితో పువుల్ జయకర్ 

వాం భి | య 5 3 ౧0 షికారుకు వెళ్ళేది. కృష్ణాజీ కారు చాలా స్పెడ్గా డై 0వ్ 

చేసేవారు. 

తి థి ళ్ 

1086 లొ, ఇండియానుంచి *దేశికాచారి* అనే ఆయన 

కృషమూ రికి “యోగం” నేర్పడానికి యూరప్ వెళ్ళారు. 
3 అం 

ఆ శీతాకాలంలో కృషమూ రి ఇండియా వచ్చారు. కష్ణ 
ణ అజం £9 

మూర్తి, మాధవాచారి మధ్య సంబంధం, మరింత క్షీణించింది. 

కృష్టాజీకి, ఇండియా ఫౌండెషన్కీ మధ్య పెద్ద అగాధం ఏర్ప 

డింది. ఇండియా ఫౌండేషన్, రాజగోపాల్ని బలపరుసోంది, 

పరోక్షంగా. కృష్ణమూర్తికి వ్యతిరేకంగా నిలబడేందుకు మాధవా 

చారీ ప్రయత్న ౦లో వున్నారు, కృష్ణమూర్తి అవన్నీ 
గమనించి, “* ఫౌండేషన్ దృష్టి ఏమీ బాగాలేదు,” అన్నారు 

మ తులతో. 

1967 శీతాకాలంలో మాధవాచారికీ, కొందరు కృష్ణమూర్తి 

మి్యతులకూ మధ్య కలతలు వచ్చాయి. మాధమవాబారి 

పవ ర్హన చాగాలేనట్లు కృష్ణమూంర్థి మొదటినుంచీ గమనిస్తూనే 
వున్నారు. కృష్ణిమూర్థ్ వ వసంత్ విహార్ లో వున్నప్పుడు 

కలది 



ఆయన్ని వినడానికి * శ్రీమతి విజయలక్ష్మి ౫ అనే ఆమె 
వచ్చారు. ఆమె 10600 నుంచీ వస్తున్నారు. ఆమె కర్ణాటక 

నంగితంలో మంచి నిపుణురాలు, నిండైన వి్యగహం, సరళ 

భాషిణి. వంచి వ్యవహార ర వెత్త, కృష్ణమూ రిని సాయం (తాలు 

తన కారులో వీచ్కి తీసు కృవెళ్ళే ది. ఆయన కొంచెం దూరం 

ఒంటరిగా వెడి ఆయన తిరిగి వచ్చేవరకు కారు దగ్గర వేచి 
వుంటజేది. * అటువంటి సమర్దు రాలి సలహా సహాయం వసంత్ 

విహార్ కీ, ఫౌండేషన్ క్రీ మంచిది” అని కృష్ణనూ ర్హి, మాధవాచారితో 

అంటే, అయన ఏమ సమాధానం చెప్పక మౌనంగా 

కృష్ణమూర్తి చుట్టూ చేరి ఆయన్ని విని, సన్నిహితులైన 

వారు క్రమంగా తాము అధికులమూ, కృష్ణమూ రికి తప్పని 

సరిగా కావలసిన వారమూ, ముఖ్యులమూ; తాము లేనిది 

కృష్ణమూర్తి దినచర్యె జరగడం కష్టం అనుకునేవారు, కొందరు 

తయారై నారు. వారు కృష్ణమూర్తికి కొన్నేళ్ళుగా సేవలు 

చేస్తున్న వారే: కృష్ణమూ ర్తి ఎప్పుడూ, దెనిశ్రీ, ఏమా తం, 

ఎవరిమీదా ఆధారపడక తన సంగతి తాను చూసుకుంటునా? 

రన్న సంగతి వారు గహించి, తమను కృష్ణమూర్తి ఉపేక్ష 
చేస్తున్నారనుకుని, బాధపడి, తమ ఆదిక్యతా, అవసరం తగ్గా 

యని తమకు తామే ఊహించుక.ని, మదనపడి, వ్యాకులపడి, 

చాన _భ ష్టులయా్యారు, వరి కొందరు, 

చాలామంది కృష్టమూ ర్షినుంచి ఈర కతో, [భాంతితో 

కొట్టుకుపోయారు. కొందరు కష్టమూ ర్ 6ను6చి కృతజతను 

ఎదురు చూశారు; తాము చేసిన దానికి ప్రతిఫలంగా. ఎవరినీ 
తనకు వ్య క్రిగతంగా సహాయం, సేవా చేయడానికి కష్టమూ రి 

ఎప్పుడూ ఒప్పుకు నే వారు కాదు. కృష్ణమూ _ి రితో కొత త్తవాళ్ళు 

[పేమగా, చనువుగా వుంటి, పాతిమితులు విలవిలలాడి 

బాధపడేవారు _ కృష్ణమూ రి తమను మరిచా చారనో, విడిచారనో, 

అనుకునేవారు. ఆయన ఎప్పుడూ ఎవరినీ పట్టుకి కోలేదు, వదలా 

లలల 



లేదు. ఆ రెండూ ఆయన చుట్టూ చేరినవారు చేసిన పనులు, 

ఎవరూ ఆయన్ని పొగిడి మెప్పు పొందిన సంఘటనలు లేవ, 

తి థా 3 

మెరీ లూట్యన్స్ కృష్ణమూ రిని హాలెండ్లో కలుసుకుంది, 

కృష్ణ మూ ర్ట ఆమెతో, “నువ్వు కృష్ణమూర్తి గురించి ఏదై నౌ 

ఒక పుస్తకం రాయరాదా ? ” అని అడిగారు. దానికి ఆమె 

ఆశ్చర్యసోయి, “ఏ రకం పు సకం ? _ ఆయన ఉపన్య్యాసాళ్ని 

ఆధారంగా తీసుకుని రాయమంటారా ? ” అని అడిగితే, “అది 

న్ ఇష్టం,” అన్నారు కృష్టాజ్. 

మేది లూట్యన్స్ ఆ మధ్యకాలంలో చాలా సంవత్స రాలు 

కృష్ణమూ ర్హిని చూడలేదు, వినలేదు, చదవలేదు. 

మరికొన్నాళ్ళ తర్వాత అమె కా ఎ్రషవా రి రిని కలుసుకుంటే, 

“పు _స్రకం ఎంతవరకు వచ్చింది ?” అని అడిగారు. దానికి 

ఆమె “అసలు నేను ఏదీ పారంభఖించనే లేదు,” అన్న ది. 

క్ష [ప్రయత్ని సాను అనేది చాలా భయంకర మైన మాట" 

అన్న కృష్ణమూ రి మాట గుర్తుకు వచ్చి, సిగ్గుపడింది, మెరీ, 

అప్పటినుంచి ఆమె కృష్ణపమూ రి డిని మళ్ళా శ్రద్దగా చదవ 

నారంభించిండి. కృష్ణమూర్తి “అనేకచోట్ల, ఆనేక రకాల వారికి, 

అన్ని సంవత్స రాలలో బోదించింది చాలావరకు పునచ్చ రణ 

మైనా, వాటిల్లో శ డి వివరణ విసారంగావున్న సంగతి ఆమె 

మొదట గు “రించింది. కృష్ణమూర్తి ర తన ఉపన్యాసాల్లో, 
సంభాషణల్లో, చర్చల్లో, రచన రల్తా చాలా మాటల్ని అందంగా 

అర్హయు కంగా, స్పష్టంగా తూచినట్లు వాడారు. ఆయనలో 

అదొక (ప్రత్యేకత. 

చివరికి మేరీ లూట్యన్స్ కృషమూర్తి గురించి 

రాయడానికి పూనుకుంది. అమె చేసిందల్లా ఆయన బోధలోగి 
సారాంశాన్ని సందర్భ శుద్దిగా ఒక పద్దళిలో అమర్చింది. దానికి 

ఆయన మాటల్నే ఉపయోగించింది. అదె ’ FREEDOM FROM 
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బుషివ్యాలీ, రాజ్ఘాట్ స్కూళ్ళ అవ్య క్త, అధ్వాన్న 

ప్టితిని చూసి భరించిలేక కృష్ణసూ ర్థి మి|తులతో, “ఆ స్కూళ్ళలో 
వికాసం, అభివృద్ది ఏమాతం కనుపించడం లేదు. కనుక మీరు 
వాటిని తీసుకుని 6క్షి చండి,” అన్నారు. ఆ స్కూళ్ళను ఏ 

ఐధంగానై నా సరే కాపాడమని కోరుతూ, “నేను మళ్ళా తిరిగి 

రాకపోవమ్బ లేదా, చనిపోవచ్చు. అది సహజమే కదా? 

ఇండియా వచ్చినా కొద్ది కలమే వుంటాను. ఇంక నేను శారీర 

కంగా ఎక్కువ పని చేయలేననుకుంటాను. అలసటగా అని 

పిస్తోంది. ఇంక నేను వెళ్ళిపోతున్నాననె అనుకోండి. ఏదైనా 

జరగవచ్చు ఆ స్కూళ్ళ విషయంలో ఒక మంచి నిర్ణయం 

కీసుకోవడం, వ.6చిదనిపిస్తాంది భవిష్యత్తులో ఏం జరగనున్నదో 

కదా? కాబట్టి బుషివ్యాలీ, రాజఘాట్ స్కూళ్ళు ఒయాసిస్లు 

వంటివి గనుక, వాటిని (ప్రస్తుత పరిస్తికనుంచి రక్షించండి, నేను 

చెపుతున్నది మీకు అర్దం అవుతోందా? బాలసుందరమో, 

వరొకరినుంచో కాదు రక్షించడం, కలుషితంనుంభఛీ కాదు. వాటిని 

ఎప్పటికి ఒయాసిస్లుగా వుంచమని కోరుతున్నాను. అంతే ? 
వాటి విషయంలో ఏదో కరినమైన నిర్ణయ: తీసుకోబోతున్నాను. 

కాని, మీరు ఏం చెయ్యబోతున్నారో నాకు తెలియదు, నా కాలం, 

బహుస్వల్బం. అంటే, దాదావు పది సంవత్స రాలు. కనుక వున్న 

[ప్రతిదాని మీ దా దృష పెట్టి, (గద్ద చూపాలనుకుంటున్నా ను. 

నాశ క్తి వృధాకాకూడదు. నేనిప్పుడు పూర్తి మానసికారొగ్యంతో 

వుండే మాట్లాతున్నాను,. ఉ|దేకరహితంగా, మనో విజృంభణ 

లేకుండా భావావేశంతో కాకుండా మాట్లాడుతున్నాను. 

“అయితే ఆ రెండు స్కూళ్ళ నూ రక్షించడం ఎట్లా? ఈ 

పిచ్చి పపంచంలో వాటీని ఒయాసిస్లుగా వుంచడం ఎట్లా? 

నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మనం ఏం సాధించాం? ఈ సంస్టలకు 

మ్ జీవితాల్ని ఎంతో ఇచ్చారు. ఏం, లాభం? మె మెంతో 

లీలల 



చేశామంటారు, మీరు. అవునా? మీరు చేస్తున్నది తప్పు 

అని కాని, మంచిది అనికాని నేను అనబోవడం లేదు. నేను 

ఆ విధంగా అనుకోవడమూ లేదు. కాని, “మనం ఏం చేయాలి? 

అని అంటున్నాను. 

“ ఇటువంటి విషయమే ఒహెలోనూ ఎదు రై ౦ది. 

ళో కృష్ణమూర్తి రె టింగ్ ఇన్కార్సా రేషన్ "కి నాకూ మధ్య. 

సరిగ్గా ఇటువంటి గోడలే : మన మందరం కలసి ఒక గొప్ప 

నిర్మాణం చెయదలిచాం, చిరన్టైాయినా వుండాలని, అది విలు వె 

నదిగా వుండాలని కరుతున్నాం, ఆశిస్తున్నాం, కాని అక్కడా, 

ఇక్కడా ఏమా కం అభివృద్ది, వికాసం లెదు. 

“ కాబట్టి, ఇక్కడ (ఇండియాలో మనం ఏం చేయ 

గలం? ఈ రెండు స్ఫూక్ళూ ఒయాసిస్లుగా చేయాలి. ఈ 

బోధలకు వాటిని నిలయాలుగా మార్చాలి. అయితె వాటిని ఎట్లా 

విలువై నవిగా చయగలం? ఈ సంగతి మాధవాచారితోి 

కొన్నెళ్ళుగా చాలాసారు (పనావెంచాను. అందుచెత * ఇప్పుడు 
ap) ద ~ 

మనం ఏం చేయాలి?” అని మి అందర్నీ నేను అడుగు 

తున్నాను, క అన్నారు. 

మాధవాచారి మధ్యలో అందుకుని కొన్ని క్షమాపణలు, 

వివరణలు ఇవ్వబోయారు. కొని, కృష్షమూ రి అయన్ని వినలేదు. 

కాని “ మీరు చెప్పేది నేను అర్హం చెసుకున్నాను. ఈ సంగతి 

చాలాసార్లు, కొన్నెళ్ళుగా బుషీవ్యాలీ, రాజఘాట్ లలో నున 

నుందరం కలిసి చర్చించుకున్నాం. పదెళ్ళుగా చర్చి స్తున్నాం. 
నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, “మని మంతా కలసి ఏం 

చేద్దాం ?* అని. గతాన్ని మరచిపొండి. మనం గతంలో 
చేయగరిగినంక మంచి చేశాం చివరికి ఒకే ఒక (ప్రశ్న 

మిగిలింది _ * ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి 1” అని, 

లంగ 



“మామా! ( కృ ష్టువరూ 6, మా 

వారు) నేను రెపు చనిపోవచ్చు. నేను చనిపోవాలనుకోవఐడం 

తేదు. కాని, నేను చనిపోతే, ఏం జరుగుతుంది ? వీటిని ఎప్పటి 

మాదిరిగా నడుపుతారు కదూ? ఈపశ్న మిమ్మల్ని మీరే 

(సశ్నించుకొండి, మామా | 

“అటువంటి గొప ప్ప విపత్తు సంభవించినప్పుడు కదా?” 

అని మాధవాచారి చెప్పు బోతూ "వంటే, కక = వబత్తు ఇప్పుడే, 

వుంది,” అన్నారు కృషాడే గంభీర స్వరంతో. 

1968 మొదట్లో నష్టమూ ర యూరప్లో వున్నారు. 
ఆయన చుట్టూ ఓనూకనవర్గం డింది. వారిలో కొందరు 

రాజగ్ "పాల్ త్రో పడలేక ల నల కో దున ఏర్పాటు చేశారు. 

దానితో రాజగోపాల్, కృష్ణమూ రికి ఒక లీగల్ నోటీసు 

ఇచ్చాడు, ' మీ మీద లీగల్ గా చర్య తీసుకుంటాను, * అని 

బెదిరిసూ. ఆ సంపుటనతో కృష్ణమూ రి మితులు మరింత 

గట్టిగా నిలబడ్డారు. ఆ సంవత్సర మె ఇంగ్లండులో “కృష్ణమూ ర్రీ 

హాండెషన్ అఫ్ ఇంగండు'ను స్టాపించారు., 
ane) 

అదే సవయ-లో “ నసంత్ విహార్ "ను “గేలోవే” అనే 

అతనికి అప్పగి-చండి అని ను దానులో వుంటున్న మాధవాచారికి 

కృష్ణమూ రి ఒర టెలి [గాం ఇచ్చారు, దానికి మాధవాచారి 

“వసంక్ విహార్ను మీకు గాని, మీ తరపు వ్య కికిగాని అప్ప గించ 

డానికి నాకు లీగల్ రైట్స్ లేవు. పసంత్ విహార్ విషయమై 

రాజగోపాల్ నాకు “ పవర్ ఆఫ్ ఎటార్నీ,” రాసి ఇచ్చారు. 

మీకు వసంతి విహార్ విషయంలో “మోరల్ రైట్స్ " వుండ 

వచ్చుగాని, లీగల్ రై ట్స్ రాజగోపాల్ అధీనంలో వున్నాయి,” 

అని సమాధాన మిచ్చా డు. 

లల? 



తన పుస్రకాల “కాపీరె ట్" ఏది రాజగోపాల్ అధీనంలో 

వుండకూడదని, ఆ వ్యవహారం ఏవిధంగా ఫైనా తెగ తెంపులు 

చేసుకోవాలని కృష్ణమూర్తి గట్టిగా నిశ్చ యి=చుకునా రు. తాను 

_అతనికీి ఇచ్చిన అనుమతి ప (తాన్ని ఉపసంహరించుకొదలి చారు 

కష్టమూ రి, 
ణి ఎవి 

కృష్ణమూ ర్థి య రె టింగ్ - న్ కార్సొ షన్ గతో 

సంబంధాలు తెంచుక.ని, తన పు సకాల అచ్చు విషయం చూసెం 

దుకు కృష్ణమూర్తి మరో ముగ్గిరి సహాయం కోరారు. దాని 

ఫలితంగా లండన్లో ఒక కమిటీ ఏర్పండింది. అలాగే అక్కడ 

ఒక ఫౌండేషన్ కూడా ఏర్పడింది. 

ఆ సవుయంలో బాలసుందరం పారిస్లో వున్నారు, 

ఆయన కృష్ణమూర్తిని సానె స్ లో కలుసుకుని మాట్లాడారు, 

46 కృష్ణవయూ ర నిజంగా, గట్టగా డ్ కోరితే, ఇండియా ఫాండేషన్లో 

వున్న సభ్యులందరి చితా తాము రాజీనామా చేయించగలము, * 

అంటూ కిట్టూ _ శివరావులు కృష్టమూ రికి రాశారు. దానికి 

ఆయన సమాధానం ఇవ్వలేదు. 

అక్షొబరులో కృష్ణమూర్తి, ఫౌండేషన్ సభ్యులకు ఉత్తరం 

రాశారు, “ ఫౌండేషన్ ఫర్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ ”” గరించి బాల 

సుందరం, మూర్ హెడ్ దంపతులతో నేను దీర్షంగా చర్చించాను. 

ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన లండన్లో “ కృష్టమూలరి 

ఫౌండేషన్” ఒకటి ఎర్చాటైె ంది. దానికి కృష్టమూ రే 

_పెసిడెంట్, అది కృష్టాజీ బోదల్ని [ప్రపంచమంతా వ్యాపి 

చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో స్టాపించబడింది. అది పూ ర్టిగా నాకూ, 

నా అభీష్టాలకూ బాధ్యత వహించి పనిచేసోంది. అది ఏవిధం 

గానూ ఒక సంస్ద కాదు. నాకు బాధ్యత వహించిన ఒక కమిటీ 

మా్యతమె. అది కృష్ణమూ రి బోధల్ని, (పచురణల్ని _ మొదలై న 

వాటిని నా ఇష్ట (ప్రకారం వ్యాపింపజేస్తుంది. అది అంతర్జాతీయ 
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కమిటీ. దాని సభ్యులు (ప్రపంచ సభ్యులుగా వ్యవహరిసారు, 

కాని, వారు తమ, తమ దేశాలకు వరిమితులె వుండరు. ఆ కమిటీ 

కార్య కమాలు ఖచ్చితంగా, నిజమైనఏగా, (పామాణీకమెనవిగా 

వుంటాయి. వాలసుందరం వచ్చి, అవన్నీ ముకు చెపుతారు,” అని, 

కృష్ణమూ రి రి & తరం చూసి బుషీవా లీ స్కూలులో 

అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు _ రావ్సాహిబ్, అచ్యుత 

పట్వర్దన్, సునందా పట్వర్దన్లు అప్పటికే రాజీనామా చేశారు. 

వారి రాజీనామా లేఖలు కమిటీ బల్లమీద వున్నాయి. మాధవాచారి 

రాజీనామా చేయడానికి సిద్దంగా వున్నాడు. బుషీవ్యాలీ 

స్కూలు పి న్స్ పాల్ బాలసుందరం కమిటీ సెక్రటరీగా 

వున్నారు. కిటీ శివరావు కూడా రాజీనామా చేశారు, ఒ త్తిడికి 

లొంగి, 

ఆ తర్వాత ఆ కమిటీకి పుపుల్ జయకర్ (పెసిడెంట్ 

అయ్యారు. సభ్యులందరూ కలసి పుపుల్ జయకర్ను, కృష్ణ 

కా ర్రీకి ఒక ఉత్తరం సడ దానితో అమె 

ఇబ్బందిలో పడింది. కు నూ ర్తి తనకు గురుతుల్యులు, మార్గ 

దర్శకులు కనుక “ కలల కృష్ణాజీ *” అని పారంభించింది. 

“= బా_సుందరంగారు వచ్చి, “ పౌండేషన్ ఫర్ న్యూ 

ఎడ్యుకేషన్” గురించి చెప్పారు. ఆ తర్వాత మీ ఉత్తరం 

వచ్చింది. మేమంతా చాలా నొచ్చుకున్నాం. ఇక్కడివారూ 

మీ బోధల్ని |పచారం చేస్తూ, పుస్తకాల్ని పచురిస్తూ ఆదర్శ 

వంతంగా వున్నారు, 

సభ్యులందరూ మీతో వుండి, మిమ్మల్ని విని, 

సంతోషంగా కాలం గడిపిన వారి! బుషన్య్యాలీ, రాజఘాట్ 
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స్కూ లోమీ బోధల్ని విద్యతోపాటు నేర్పాలనేది ఫౌండేషన్ 

ఆశయం గనుక, వారు భ రీ, శ్రద్దలతో పనిచేస్తూనే వున్నారు, 

ఇకముందు ఆ రెండు స్కూళ్ళలో మీ ఆశయాల్ని నెర వేర్చ 

గలరనే ఆశతో మీకు రాస్తున్నాను.” అని రాసింది. 

ఫౌండేషన్ సభ్యుల సంయుక్త సమాధానానికి కృష్ణ 

మూ రి సమాథానం ఇవ్వలేదు. మాదాసులో, “కృష్ణమూర్తి 

సెంటర్,” స్టాపించి దానికి రాజ్యుక్షి నీ ఇండియా పతినిధిగా 

ఎన్నిక చేశారు. దేశంలో కృష్ణమూర్తి గురించి అన్ని సంగతులూ 

చూసుకుని, చక్కబెట్టి బాధ్యత కూడా ఆమెపై వుంచారు. 

కృష్ణమూ ర్రినుంచి ఉత్తరం లేకపోయినా, “ మిమ్మల్ని 

లండన్లో చూసాను, ” అని పసుల జయకర్ కృ షమ్టోబ్కి 

రాసింది. దానికి ఆయన సమాధానం ఇప్వులేదు. కాని, 

డిశంబరులో కృషమూ ర ఫౌండెషన్ వర్ ఇండియా,” 

పెసిడెంట్ గా పుపుల్ జయకర్ కృష్ణమూ రిని ఇండియా వచ్చి, 
ఖీ 

ఉపన్యాసాలు ఇవ్వవలసినదిగా కొరి, ఆహ్వానించింది. 

1969 జనవరి పదహారవ తేదీన కాలిఫోర్నియా నుంచి 

కృష్ణమూ రి పుపుల్ జయకర్కు ఒక ఉత్తరం రాశారు. తనను 

అధికార హోదాలా వుండి, ఇండియాలో ఉపన్యాసాలు ఇవ్వ 

డానికి ఆహ్వా నించినందుకు పువుల్ జయకర్ను, అభినందించారు, 

కృష్ణమూ ర్హి. ఆ ఉపన్యాసాలకు పుపుల్ జయకర్, కిట్ట్ శివ రావు 

లను బాధ్యత వహించవలసినదిగా కోరారు. అయితే తాను 

ఇండియాలో డిశంబరునుంచి 1970 జనవరి వరకు వుంటానన్నారు 

కృషమూ ర్. 
(3) Dr.) 

గత కలతల తాలూకు ఛాయలేమీ కృష్ణమూ క్రి ఉత్తరంలో 

రేకపోవడం, అంతా మామూలుగా, కొత్తగా వుండటం చూసి 

ఇండియా సభ్యులు సంతోష పడారు. ఆ (కారం కృష 
, యె to 

మూ రి ఇండియా వచ్చి, ఉపన్య్యానాలు ఇచ్చారు. 
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ఫి బవరి పన్నెండున అ మెరికాలో “కృష్ణమూర్తి ఫౌండే 

షన్” ఏర్పడింది. రాజగోపాల్ ఎంతకీ కృ మా జీతో ఎటువంటి పరి 

ష్కారానికే అంగీకరించలేదు. కాని, ఫి బవరి పదమూడవ తేదీన 

కృష్ణాజీ “మాలిబు” నుంచి రాజగోపాల్కు ఒక ఉత్తరం రాశారు_ 

“మీరు ఒకసారి వచ్చి, వ్యవహారం చక్క బెట్టవలసినదిగా కోరు 

తున్నాను,” అంటూ. దానికి రాజగోపాల్, “తనను లాయరు 

ఆ విషయమై మాట్లాడవద్దన్నారు,” అని రాశాడు. 

కృష్టాబ్ మళ్ళా మార్చిలో రాజగోపాల్ని రమ్మని పిలి 

చారు. దానికతను, “నేను ఒహై వదలి ఎక్కడకీ వెళ్ళను,” 

అని సమాధానమిచ్చాడు, కృష్ణమ రి మళ్ళా ఏ పిల్లో 

రాజగోపాల్కు ఫోస్ చేశారు. అయినా అతను కదలలేదు. 

వ్యవహారం పరిష్కారం కాలేదు. రాజగోపాల్ కావలిసి నిర్ణ క్షం, 

ఉపేడొ చేయడం చూసి, ఆ విషయాన్ని కృష్ణాజీ అనేకమంది 

మి|తులకు రాశారు, “అతను కోరితే ఆర్థికంగా అన్ని ఏర్పాట్లూ 

చెసాను” అని హామీ ఇచ్చారు కృష్ణమూర్తి. రాజగోపాల్ 

దేనినీ లక్ష్య పెట్టలేదు. చేవరికి విసిగిపోయి, “| felt forced 

normally to seek legal advice. lfeltthe whole of Krishna 

Murty writings incorporation affairs were something sacred— 

thousands of people at great sacrifice had contributed te it 

In my name and how | had no voice or even information 

about it,’ అని వాపోయారు కృష్ణాజీ. 

జూస్ రెండవ తేదీన కృష్ణమూర్తి పుపుల్ జయకర్కు 
ఒక ఉత్తరం రాశారు, “ఒహైలో నిధులు కొరతగా వున్నాయి. 

కనుక రెండు రాను.పోను విమానం టిక్కట్లు--అ మెరికానుంటి 

ఇండియా; ఇండియానుంచి అమెరికా _ ఒకటి తనకూ రెండవది 

తన మిత్రుడు “నాడి” క్కి” అని. కాని, ఆ ఆగస్ట్నా టికి ఆ 
శ 
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మీ తుడు కృష్ణమూ ర్హితో అన్ని సంబంధాలూ పూర్తిగా 

తెంచేసుకునా? డు. _ అందుచేత కృష్ణాజీ తన ఒక్కరికే 

రాను _ పోను విమానం టిక్కెట్టు తీసుకోమన్నారు. 

ఆ సంవత్స రం “Freedao.n From the Known’ అనే కృష్ణ 

దూ ర్తి పుస్తకం అచ్చయింది. ఆ పు స్తకంలో (పేమ గురించిన 

అధ్యాయం చాలా గొప్పది. _పేమంటే, ఓర్వలేని తనం, 

అపనమ్మకం కాదు. పను, (పేమించమని కోరదు. (పేను, 

భయం కాదు. పేమ, లై ంగికానందంకాదు. మరొకరిమీద ఆధార 

పడి జీవించడం [పేమకాదు. అది 561 - ౧10 కూడా కాదు? 
[పైమకు స్వేచ్చ కావాలి. అ స్వెచ్చ అవగాహన ద్యారా 

రావాలి. స్వేచ్చే, (పేమ. 

ఆగస్ట్ గర తేదిన రావ్సాహిట్' సట్వర్దన్ పూనాలో మరణీం 

బారు. ఆ తర్వాత అచ్యుత పట్యర్షన్నీ, సునందా పట్వర్ణన్నీ 

తిరిగి కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్లో. చేరవలసినదిగా పుపుల్ 

జయకర్ కోరింది. “నేను చేరకపోయినా ఫౌండేషన్కు సహాయం' 

చెసాను. పూర్తిగా సహకరిస్తాను,” అన్నారు అచ్యుత్, 

డిశంబరులో కృషమూ రి డిలి వచ్చారు. విమూనా (శ 
ణు = aa) 

యంలో పుపుల్ జయకర్; అచ్యుత పట్వర్షన్, సునంద, నందిని. 

కృష్ణమూర్తికి స్వాగతం చెప్పారు, కృష్ణమూర్తి పారీని చూసి, 
చక్ దె మాం 99 “లట నా మీరు నన్ను వదలి పెట్టలేదన్న మ ట్కు అన్నారు నవ్వుతూ, 
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ఆ తర్వాత వారు కృష్ణమూ ర్షితో “కృష్ణమూ రి ఫౌండే 
షన్ కృష్టమూూ_ర్రి ఆ న్యూ ఎడు కేషన్ - కృష్ణమూరి సెంటర్” 

తాలూకు విషయాలన్నీ మాట్లాడారు. కృష్టమూర్ధి సెంటర్కు, 

కృష్ణమూ రై _పెసిడెంట్ కావడం, ఇండియా మి|తులకు, 

సభ్యులకు సమ్మ తంగా లేదన్న అభి పాయాన్ని వ్యక్తం 

చేశారు. ఎందుకంటే, వై తికంగా, లీగల్గా ఎటువంటి బాధ్య 

తలూ తమ |పియాతి పియమైన కృష్ణాజీమీద వుంచకూడదనే 

నిర్ణయంతో. 

కృష్ణమూ రి ఢీలీ నుంచి బొంబాయి వెళ్ళారు. అక్కడ 

“హినుత్ నివాస్”లో వున్నారు. ఒకరోజు రా|కి కృష్ణమూ ర్తితో 

పుపల్ జయకర్, నందిని, అసిత్చాందివుకి భోజనం చేస్తుం 

డగా, కృష్టమూ రి దివ్యజ్ఞాన సమాజం గురించీ, ఆనీబిసెంట్ 

గురించీ చాలా మాట్లాడారు; “4 సిద్దపురుషులు లెడ్వీటర్ తో 

చెఫ్పారు, మంచి సాం _ప్రదాయంకల |బాహ్మణ కుటుంబంనుంచి, 

ఓక బాలుల్డ వెదికి తీసుకోమని. వారు ఆయనకు ఆ బాలుని 

ముభాకృకిని కూడా వర్ణించి చెప్పారు. ఆ బాలుని బాధ్యత 

దివ్యజ్ఞాన సమాజంమీద వుంచారు. ఆ బాలుని రెండేళ్ళు తమ 

సంరక్షణకింద వుంచడంచేత, దివ్యజ్ఞాన సమాజంవారు అతన్ని 

సదా వెన్నంటి కాపాడారు. ఆ బాలుడు స్టరంగా వుండి, అర్హత 

సంపాది సే, మహాత్మా మైత్రేయ అతనికి శక్తీ ఇస్తారు. ఆ 

సందర్భంలో లెడ్వీటర్ కృష్ణమూలర్షిని అడయార్ బీచ్లో 
చూశారు. అతని చుట్టూ గొప్ప కాంతి వుండటం గమనించారు. 

ఆ తర్వాత కృష్టమూరి తనను తాను (ప్రశ్నించు 

కన్నాడు.” 

“ఆ బాలునికి ఆరంజి జ్యూస్నుంచి, “రోల్స్ రాయిస్” 

కారు వరకు ఇచ్చినా, కోరిన అన్నింటితోపాటు, చుట్టూవున్న 
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వార6తా (వల్యేక శ్రద్దతో చూసినా, ఏమి అంటకుండా, చెడి 

పోకుండా ఎట్లావున్నాడు + 
na 

“దివ్యజ్ఞాన సమాజంవారు అర ఎంత దృష్టి పెట్టి 

చూశారంటే, ఆతను కూర్చున్న చోట ఎవరూ కూరా ల్బ్ బాడదు. 

అతని టెన్నిస్ పేట్, ఎవరూ ముట్టుకో కూడదు. అతడు అంత 

గౌప* గా వుండేందుకు వారు (పత్యేక (శద చూపెవారు. అతడు 
లు! దె 

ఏనాడూ మత్తుపానీయాలు ముట్ల్టలెదు, మాంసొదులు తినకుండా, 

నాగరిక కుల తో కర గకుండా సంస్కార రహితులతో కలవకుండా 

ఆ అ బాలు కంటికి రె రెప్పగా కాపాడా రు. 

“ అ బాలుడు చెడిపోకుండా ఎలావున్నాడు ?” అనే 

(పశ్న పై కృష్ణమూర్తి అనేక సిద్దాంతాల్ని ఎత్తి చూపారు. 

“జన్మ -పునర్హన్మ ” ఫలితంగా చెడిపోకుండా వన్నాడా ? లేక్క 

అప్పటికే అతడు పరిపూర్ణమానవుడయ్యాాడా ? , ఆ బాలుని 

దేహం పక దశకు వచ్చే వరకు మైత్రేయ కాపాడారా ? పుట్టుక 

తోనే ఆ బాలునికి దేనివల్లా చెడిపోకుండా వుండే శ్రి కి వచ్చిందా! 

తం (టె సంపర్కం, స్కూలు, దివ్యజ్ఞాన సమాజ "సిద్దాంతాలు, 

పద్దతులు, ఇంగ్లండులో నిలాస జీవితం ఏదీ అతన్ని చెడ 

గొట్టలేదా ? 

“ఆఅ బాలుడు చెడిపోకుండా, సాధువుగా, సహజంగా 

వున్నాడు. చివరివరకూ రక్షింపబడ్డా డు. చెడు, దుర్మార్గం 

అంటకుండా, అవి అతనిలో |పవేశించకుండా కాపాడబడ్డాడు. 

కృష్టమూ రి కొంత పేపు నిశ్శ బ్రమయా వడు. తర్వాత 

శ క్రిఐంతంగా కనుపించాడు. 
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“అనీబిసెంట్ ఆ బాలునికి రెండు దీక్షలు ఇప్పించి,” 

ఇకనుంచి నువ్వు ఎప్పుడూ ఏకాంతంగా వుంటావు. కాని, భౌతి 

కంగా ఒంటరిగా వుండవు,” అన్నది. 

“అ బాలునిలో కలుషితంకాని, “మంచి” అనే ఒక పెద్ద 

సరస్సు వుంది. అతనికి 1969 వరకు రక్షణ కావలసివుంది. 

గతరా (తి ధ్యానంలో, ఆ బాలుడు మాదిరిగానే వున్నాడు, 

ఇప్పటి కృష్ణమూర్థి. అంటే, మాట్లాడే సమయం వరకు. ఆ 

కృష్ణమూ రి జీవితంలో ఏమి మార్చు రాలేదు, ఇప్పటికే ఆ 

బాలుడు చెడునుంచి రక్షణ కోరుతున్నా డు,” అని,ఆగి, “నేనింకా 

రక్షణపొందుకున్న ట్ల” వుంది. 

“అఆ బాలుని దేహం ఒహైలో, ఊటీలో అనేక యాతనలు 

పడింది. ఎందుకంటి, అతని మెదడులో ఇంకా కొన్ని లోపాలు 

న్నాయి. లోపలవున్న “మంచి,” బై టనుంచి ఏ “చెడు”నీ, 

పవేశింపనీయలేదు, దరిచేరనివ్వ లేదు,” అని, నేనెవర్నీ, దేన్నీ 

నిరాకరించను, తోసెయ్యను. నేనెవర్నీ వెళ్ళి పొమ్ము నను; 

కాని, చాలామంది నన్నే వదలిపోతారు. 

“హృదయ కవాటాన్ని పూర్తిగా తెరి స్టే, అందు “మంచీ, 

చెడూ” రెండూ |పవేశిస్తాయి. “మంచి” కష్టపడి [పవేశించాల్సి 

వుంటుంది. “చెడు” సులభంగా, తేలికగా (ప్రవేశిస్తుంది, వడు, 

మంచికి భిన్న మైనదెకాని, వ్యతిరేకమైనది కాదు. వాటి మధ్య 

ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు అన్నారు కృష్ణాజీ. 

ఆరోజు రాతి అర్షరా|శ్రి అయింది. అప్పుడు పడు 

కున్నారు, కృషాజీ, 
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ఆ తర్వాత కృష్టమూ రి బొంబాయినుంచి మదాసు 

వెళ్ళా రెకాని, రాజగోపాల్ ఆంక్ష పెట్టడంవల్ల వసంతవిహార్లో 

దిగలేదు. అది KW 1% 06కి మా్యాతమె సంబందించిన భవన 

వున్నారు, అందుచేత కృష్ణ్టమూరర్హి శ్రీవుతి విజయలక్ష్మి తో 

వున్నారు. ఆమె ఇల్లు వసంత విహార్ కి దగరలోవుంద్. 

1070 జనవరి మధ్యలో కృష్టమూలరి బుషేవ్యాలీలో 

వున్నారు. “కృష్టమూరి ఫౌండేషన్ ఆప్ ఇండియా _[ గ [ి 

అని ఒకటి ఏర్పాటు చేయబడింది. దానికి వుపుల్ జయకర్ 

| పెసిడెంట్. నందిని, బాలసుందర6, సునందా పట్వర్సనలతో 

ఒక కమిటీ ఎర్చ డింది, ఇండియాలో “కృష్ణమూర్తి సమ స్త 

కార్య కమాల్ని ఆకమిటీ నిర్వహిస్తుంది. సునంద ఎడిట్ 

చేయగా బులెటిన్” వెలువడుతుంది. 

కృషమూ రి బుషివ్యాలీనుంచి డిలీ వెళాంరు, అక్కడ 
£9 =O గా ల 

బి. శివరామ ఇంట్లో వున్నారు. వారిదరూ ఎన్నో సంగతులు 

చర్చించారు. అంతలో శివ రాషకి జబ్బు చసింది. [ప్రమాద 

మెంది. చనిపో తారనుక్షన్నారు. గుండె నీరసంగా వండి. 

కృష్ణమూ రి, అతని పక్కన కూర్చుని చాలాసేపు అతనిపై 

చేయి వేశారు. 

ఆ రోజు వారి మాటల్లో “శివరావు చనిపోరు,” అన్నారు 

కృషాజీ, చాలా నిశ్చయ భావంతో. ఆ తర్వాత వారి చర్చ 

“మృత్యువు” గురించి జరిగింది “మృత్యువును గోడ అవతల 

వుంచండి. జీవిత కదలికలనుంచి దాన్ని దూరంగా వుంచండి, 

[పశ్న ఏమంటే, “* మృ త్యువంటే ఏమిటి ? మర ణమంటే 

ఏమిటి ? * అని, ఆ రెండూ ఒకటే. తెలిసిన వృాటన్నింటిశే 
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మనసు స్వేచ్చగా వుంటే మృతువు లేదు. “మృత్యువు”, 

అసలు అనుభవం. అది తెలియని స్పితి, 

““' చావడమంటి, అగోచరంలో మునిగిపోవడం. సమస 

బంధాలూ ఒక్కసారిగా తెగిపోవడం, మృత్యువు ఒక భావన, 

అభి|సాయం. అది వా స్రవంమీద ఆధారపడింది కాని, గత 

జ్ఞానంవల్లి భయం కలుగుతుంది. ఆ వా _స్టవాన్ని ముఖాముఖి 

కలుసుకుంటే, ఆ భయం పోతుంది. దేహం, చచ్చి పోతుందంటే, 

పడే భయంకన్నా, “నేమో చనిపోతుందంటి, పడే భయం 

అధికం. జీవన్ము క్రి అంటే, (బతికివుండగా అగొచరాన్ని 

అందుకొవడం. 

“మృత్యువం౦ంటే, కనుపించెవాటికి, తెలిసినవాటికి, 

అన్నింటికీ చావడం, అన్నింటినీ అంతంచెయడం. ఉన్న దంతా 

వోవడం. గతానికీ, స్మృతికి చావడం. ఆస క్రి అంతం కావడం, 

4 జీవిసో, క్షణ-క్షణానికీ, గతానికి చావడమే, నిజమైన 

మృత్యువు. అది, మృ త్యువుతో జీవించడమే అవుతుంది. 

జీవితంలో, జీవించడం__ మృ తు్యువూ రెండూ కలిసే నడుసాయి. 

అదే అసలు జీవితం. _ 

“మృత్యువ నేది ఎక్కడో దూరాన లేదు. అది 

[పమాదాల్లో, రోగాల్లో, ముసలితనంలో లేదు. అది జీవితానికి 

భిన్న మైనది కాదు. అది గతంలో లేదు. 

“ నిత్యం, చచ్చే వాడే మృత్యువుకు అతీతుడు. అలా 

చావశమే, జీవితంలో ఒక అందం ఆనందం. పేమ, క్ష 

అన్నారు కృష్ణా జీ. 
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“అసలా ఎన్నెన్నో చెప్పి _ నిన్ను నీవు తెలుసుకో- 

ఆత్మ విచారణ చెయి్యి_ పరిశో దించు. పరిశీలించు.. పరీక్షించు 

అని; ఇప్పుడు అవన్నీ కాదని వ్యతి రకిస్తున్నా రు,” అని ఒకరు 

కష్టమూ ర్రితో అంటే, దానికి కృష్ణమూర్తి, * అవును. 

వాటన్నింటినీ వ్యతిరేకించి, ఇప్పుడు కాదంటున్నాను. ఎందు 

కంటే, అవి మనిషిని ఎక్కడికీ తీసుకుపోవు. కనుక సమసానికి_ 

చివరికి మీరు అనుకుంటున్న జ్ఞానాన్ని, అన్నింటినీ, అంతని 

“కాదు__లేదు” అని తో సెయ్యుడంవల్ల మనను మేధస్సు _- 

బుద్ది _ పరిశీలన _ పరిశోధన _ పరీక్ష = విచారణ-అన్ని ంటినుంచి 

మీరు స్వేచ్చ పడతారు. అదే సరై న కిటుకు అనుకుంటున్నాను. 

“ అయితే, మెదడు తనకు తాను తిరిగి సహజమెన 

(సాధుత్వా నికి స్టితికి వెళ్ళగలదా ? అనంత మైన శక్తి, 

సామర్ద్యాలు కల ఆ మెదడు, అన్నింటినీ అదుపులో పెటి దీ, 

అన్నింటిని కదిలించేది, సర్వం [దియాల చేత పని చేయిం చేద్ 

అయిన ఆ మెదడు పూర్థి సాధువుగా, సహజంగా మారగలదా ! 

“అంత గతం కలిగిన ఆ మెదడు తనకు తానుగా 

గతాన్నంతనీ తోసెయ్యగలదా ? అన్నింటినీ నిరాకరించ 

గలదా? ఆ విధంగా మెదడులోని కణాలు వాటికవి మార్చు 

చెందగలవా ? పరిణావుం చెందగలవా 1” 

“అలోచన * అనేది భౌతిక విధానం. ఆ ఆలోచన, 

మెదడు కణాలలోంచి ఉద్భవిస్తుంది. మెదడుకూడా భౌతికమే 

కదా? ఆ మెదడులోని కణాలు వదలిన మచ్చే, స్మృతి - 
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గతానుభవం. ఆ మెదడులో స్మృతి _ జ్ఞాపకం _ అనుభవ 

జ్ఞానం _ అన్నీ వుంటాయి. ఆ కణాల కదలికే, కాలం. అది 

అనంతకాలం నుంచి ఎదిగినది. 

“అందుచేత ఆలోచన అనేది స్మృతి బాండంనుందచి, 

అనుభవంనుంచి, పోగుజేసి, దాచి, నిల్వ వుంచుకున్న జ్ఞ జానంనుంచి 

ఒక గొలుసులాగ అనంతంగా వస్తూనే వుంటుంది. అది కేవలం 

ఆలోచనా విధానంలోనే వుంది. అదికూడా మెదడులోని ఒక 

భాగమె. అంబి, ఆలోచన గతంనుంచే పుడుతుంది. దానికి 

ఇంకో మార్గం లెదు. ఆ గతమే అన్ని కాలాల్లోనూ నడిపించే 

శక్తి, అది వర్తమానంలో తనకు తాను మారి, నమ్మకాలతో _ 

[(థాంతులతో రక్రణ ఏర్ప ళచుకుంటో ముందుకు కొనసాగుతుంది. 

“కనుక ముందు ఆ మెదడును జాాగత్తగా గమనిం 

చాలి. అనేక బాహ్యాంతర ఒ క్రిడులవల్ల పరిమిక మైన అమెదడు, 

తన అంతాన్ని, తాను వెకుక్కొగలదా ? 

“ఇక్కడ ముఖ్యంగా కావలసింది, జరగవలసిందీ _ 

గతానికి చావడం. చావుతో బంధం అంతమౌతుంది. ఆ అంతం 

తోనె అసలు సంగతి ఆరంభమౌతుంది. అప్పుడు మెదడులోని 

కణాల కదలిక కొత్తగా గతానుభవం లేశవ్మూతం లేకుండా, 

స్వెచ్చ గా నిర్మలంగా పుంటుంది, 

“ఇంతకాలం ఎందరో " కొండల్లో, అడవుల్లో ఇంకా అనేక 

చోట్ల _ అన్నీ త్యజించి; నానాబాధలూ యాతనలూ పడి, 

చివరికి వున్నదాన్ని పొందలేకపోయారు. ఎటూ కదలని 

మనోస్టితే ఆలోచనలు ఆగినస్థితి, ఆలోచనద్వా రా, అన్వేషణ 

అంటూ లేదు, 
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“మెదడు అంబే, ఆదికాలంనుంచి-యావత్ మానవజాతి 

స్వతసిద్దమైన బుద్ది. అటువంటి బుద్ది, పరిశీలన, పరిశోధన, 

పరీక్ష, అన్వేషణ, (ప్రయోగాత్మక స్పితులలో లేదు. ఇన్నాళ్ళూ 

అలా చేసి తప్పిపోయారు. ఏ ఒక్కటీ, ఎవరినీ అక్కడకు 
కీసుకుపోలేదు, ” అన్నారు కృష్రాజీ. 

£9 

కృష్ణాజీ నిరాకరణ గుడ్డిగా, మూర్గంగా తదు. ఆ 

నిరాకరణలో ఎంతో వివేకం వుంది. దాని వెనక “లాజిక్ ” 

కూడా వుంది. అంటే, “ అది కాదు, ఇది కాదు,” అనడం, 

సనాతనమైన మెదడు తన పరిధిదాటి కదలాలి. ఆ స్పితిలో 

మెదడు ఎట్లా పనిచేసోందో గమనించాలి. అది ముఖ్యం. 

1971 మార్చి మూడవ తేదీన కృష్ణమూ ర్హీ ఒహై వెళ్ళి, 

రాజగోపాల్ని కలుసుకుని, తమ వ్యవహారం నిశ్శషంగా పరిష్క 

రించ దలిచారు. ఆ సమావేశం జరగలేదు. ఆ తర్వాత అతనితో 

కలిసి మాట్లాడినా లాభం లేకపోయింది. 

ఏ (పిల్ ఐదవ లెదీన వదూడవసారి కృష్ణమూ రి రాజ 

గోపాల్ ఇంటికి వెళ్ళి, వ్యవహారం విషయమే గంటన్నర 

వహారం పరిష్కారం కాకపోయినా, ఒహైలో 

గట్టి సంకల్ప ౦తో కృష్ణమూ ర్ట స్థలం 

కొన్నారు. “ఈ నా ఉ దెశ్యం-సంకల్పం సరి నది అయిత, 

అది స|కమంగా జరుగుతుంది,” అన్నారు 
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కృషమూ రి పొండషన్స్ మూడుచోట సొపించబడాయి, 
౮72 అట ౧౧ (6 G 

(1) 1968 ఇంగ్లండులో - (బాక్ వుడ్ పార్క్లోనూ, 

(2) 1969 అమెరికాలోనూ, 
(8) 1970 ఇండియాలోనూ. 

1970 లో కృష్ణాజీ తన జీవిత చరి (త రాయమని మెది 

లూట్యన్స్ను అడిగారు. అమెకు తన [వాతమూలకమైన 

అనుమతి కూడా ఇచ్చారు. తన ఉపన్యాసాలు _ ఉత్తరాలు 

అన్ని స్వేచ్చ గా ఉపయో గించుకోమన్నా రు. 

“తనను ఏదో దివ్యశ క్రి నడుపుతోందన్న విషయం 

రాయాలి సువూ$” అని కూడా చెప్పారు కృష్ట్ణాజీ. 

1971 చివరలో కృష్ణమూర్తి రోమ్లో వున్నారు, అక్కడా 

ఆయన ఆరోగ్యం కుదుటపడలేదు. ఆ సందర్భంలో “విలై నంత 

వరకు ఈ దేహాన్ని కొనసాగించడమే మన బాధ్యత,” అన్నారు 

కృష్టా బీ మి|తులతో, 

రోమ్నుంచి పుపుల్జయకర్కు ఉ తరంరాస్తో, “ఇండియా 

పొకిస్తానిల మధ్య యుద్దం వస్తుందని అనుకుంటున్నారు. 

వెసవి తర్వాత “గస్టాడ్ "లో నా దేహం చాలా అలసిపోయింది. 

[పతిరొజూ వాంతి అయేది. ని దపబేది కాదు. పగలంతా 

పక్కమీద వుండేవాడిని. రెండు ఉపవన్య్యానాలు రద్దుచేశారు. 

దేహం పూర్తి విషశాంతి కోరుతోంది. నేనిప్పుడు ఇండియా 

వ_పై, మరింత జబ్బుపడి, పక్కవారికి ఇబ్బంది కలిగిస్తాను, ” 
అన్నారు. 

ఆ సంవత్సరం ఇండియారాక్క “మాలిట్ వెళ్ళి, మెర్ 

జింబాలిస్ట్ ఇంట్లో వుంటూ సినిమాలు చూస్తూ, బీచ్ ఒడ్డున తిరు 
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గుతూ చదువుకుంటో, టి. వి చూసో కాలం గడిపారు. ఎక్కువ 

సేపు ధ్యానంలో వుండేవారు. శారీరకంగా, మానసికంగా 

కృష్ణాజీలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఆ సతి 1972 మే 
ణి (9) యథ 

వరకూ వుంది. 

1972 ' వసంతకాలంలో కృష్టమూలరరి ఢిల్లీలో వున్నారు. 

ఆ జూలై ఇరవై సూడవ తేదీన పుపులిజయకర్ భర్త మరణిం 

చారు. ఆమెతో, కృష్ణమూర్తి, “భయం, అనేక రూపాల 

ఎప్పుడూ పుంది. (ప్రతిది భయాన్ని కలిగిస్తుంది. మన లోపలా 

బైటా ల చుట్టూ ఎప్పుడూ భయం వుంది. అసలు “భయం” 

అనేది మన ర క్త కణాల్లోనే వుంది. భయం అనువంశికంగా కూడా 

వస్తుంది, భయం, మన మంచం మీది దుప్ప టికింద వుంది. 

ఆ దుప్పటి పై కెత్తిచూ స్టే భయం కనుపిస్తుంది. మనం 

నిజంగా, [శద్దగా పరిశీలించినా, పరిశోదించినా, పరీక్షించినా 

భయం ఏమా [తం వుండదు. భయం, మన జీవితంలో ఒక 

బాగ మైనప్పుడు మనం దానికి ఎందుకు భయపడాలి? కాధ 

పడాలి? “కాలం” నుంచి స్వేచ్చ పడ్డప్పుడే, నిర్భ యంగా 

వుండగలం,” అన్నారు. 

నవంబరు పందొమ్మిదవ తెదిన కృష్ణమూర్తి మి్యతులతో 

మాట్లాడుతూ, “మెదడుకు సరైన శిక్షణ అవసరం. లేకపోతే 

అది స్వేచ్చగా, శ కివంతంగా పనిచేయలేదు. మనం మెదడు 

లోని ఒక చిన్న భాగాన్ని మాత మే ఉపయో గించుకుంటున్నా ౦. 

ఆ భాగం_._ఆలోచనకూ దాని కదలికలకూ సంబందించినంత 

వరకే! అంటే, మెదడును పూర్థిగా పనిచేయించడం లేదు. 

అందుచేతనే మన ఆలోచన కూడా అసంపూర్ణంగానే వుంటుంది, 

ఆ ఆలోచన మన ఇం దియాలమీద ఆధారపడి పనిచేస్తోంది. 

అది పరిమితమైనది. 
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“ మెదడుకు సరెన శిక్షణ వుంటి, మనసూ శాంతిగా 

వుంటుంది. అటువంటి నిశ్చల మనస్సులో “కాలం” లేదు, 

ఆ మౌనావస్టలో అన్వెషకుడు లేడు, అనుభవమూ లేదు. వుండేది 

సంపూర్ణ మౌనం ఒక్కటె. ఆ మొనంలోనే ద్వారం తెరచు 

కుంటుంది. అ ద్వారం వెనుక ఉన్నది ఏదో దాన్ని మాటల్లో 

వర్ణించలేము. అడి వర్ణనాతీతం. దాన్ని ఎవరూ మాటల్లో 

పెట్టలేరు. 

“మెదడులోని కణాలు ఒకసారి విచ్చిన్న మైతే, నిర్వీర్య 

మెతే, అవి తిరిగ ఎప్పటికీ కోలుకోలేను. అంటే, పునః సృషి 

కొత 
mi 

కావు. కాని, ఒక కొత కణం పుట్టవచ్చు. పుట్టి 

సంబంధాన్ని కలిగించవచ్చు. 

“కదలికలేని మెదడు స్టితే, సమాధి. కాని, ఆ పైతిలో 

అనంతమైన కదలిక ఎప్పుడూ లయబద్దంగా వుండనే వుంటుంది, 

“ మెదడు ఎప్పుడూ రక్షణా, కమం కోరుతుంది. 

కణాలలో ఐకమత్యం కూడా కోరుతుంది. ఐకమత్యం వుంటేనే 

రక్షణా, [కమం వుంటాయి. కాని, ఇంతవరకూ అది ఎప్పుడూ 

అలా లేదు,” అన్నారు. 

జీవితానికి కొన్ని ఆనువంశిక, ఆదర్శవంత మైన 

సాం|పదాయాలు సహాయం చేసాయి. మనిషి వికాసం చెందడానికి 

అవి ఉపయోగపడతాయి. ఆ సాం పదాయాలు మనిషిని 

మంచి క్రమశిక్షణలో కూడా వుంచుతాయి,” అనే భావంతోవున్న 

“ivan illich- ఇవాన్ ఇల్నిచ్చి ” అనే ఆయన నవంబరు 

ఇరవై ఏడవ తేదిన కృష్ణమూ రని రాజఘాట్లో కలుసుకున్నారు. 

d(6 



/ 

ఆయన ఇందిరాగాంద్ ఆహ్వానం పై ఇండియా వచ్చారు. 

ఆయన్ని వుపల్ జయకర్ కృష్ణమూర్తికి పరిచయం చేసింది. 

క బద రాం అద సాం పదాయాలు ఎంత గొప్పవై నా, ఎకుడె నా 
బద రాక మాయ నాం వ వో ఎప్పుడైనా, ఆధునికమైనవై నా, ఉన్న తమెనవై నా, (పాచిన 

మెనవై నా మనిషచుట్టూ షరతులు, నిబంధనలు, నియమాలు 
ఏర్పరుస్తాయి,” అన్నారు కృష్ణాజ, ఇవాన్ ఇల్లి చ్చి తో. 

కృష్ణమూ ర్థి ఆయనతో ఏకీభవించలేదు. ఎందుకంటే, 
ఏ రకమైన [కము మశిక్షణ అయినా కట్టుబాటయినా హెంసాత్మ కమె ; 

య బాధ్యత ఏదో అదె లోసల్నించి ₹ స్వచ్చిగా వచ్చి నప్పుడే, 

అందులో (ఎమ, దయ వుంటాయి. స్వేచ్చా, దయా రెండూ 

ct మతాలు జాతీయతలు, వర్షాలు, నమ్మ కాలు, సిదాం 
(ఏ 

తాలు వినాశనకారులు. సమస విజ్ఞానం పాతదే! అది 
అరలో 

ఇ! 
గతానికి చెందినది : అటువంటి పాత విజానంనుంచి స్వేచ్చగా 

వుండాలంటే, మనం దేనికీ చెందకుండా, దేనికీ సంబంధించకుండా 
£ ద క్! c ల షవంా వుండాలి. అదే మార్గం,” అంటారు కృష్టమూరి, 

“నీకు నీవు కొతగా ఏ శాస్రజ్ఞానాన్నీ పోగుజేసుకో 
కూడదు.” అని కృషాజీ అంటి “కొ తగా తెచి పెటుకున 

0 జాం బి ట లు 

జానంతో, కొ త అనుభవం వసుంది కదా?” అని ఇలి చ్చి 
డ్రా అదో — గా 

అన్నారు 

అసలు “అనుభవం” అనేదాన్నే తో సెసో, “అనుభవం 

అపాయకారి. ఎందుకంటే, మనసు పూర్తి తికమతలో 

వున్నప్పుడు, అనుభవంతో పనేముంది ? దానితో [ప్రయోజన 
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మేముంది ? మనసు అనుభవశూన్యంగా 

విశ్వంతో సంబంధం వుంటుంది. 

(౬ టె, సమ్స 
అటే 

“ఒకతను తనకు తానుగా, ఒంటరిగా ఒకదానికి చెంది 

వున్నా డనుకి కోండి. అతడు భయపడతాడు వెనక్కి తగ్గుతాడు-- 

మతానికో, వర్గానికో , దేశానిక దేనికో ఒకదానికి వెళ్ళి 

అతుక్కుంటాడు. అది ఏదైనా, అది మహా | పవాహంలో ఒక 

భాగమే కదా? కనుక గతించిపోయేవాటన్ని ంటినీ చూస్తూ, 

సదా సొక్షీభూతంగా వుండండి. వూరికే వుండండి. అది చాలు, 

తర్కించవద్దు. అనువదించుకోవద్దు. తప్పు--ఒప్పు ; అందం__ 

వికారం; నుంచి చెడ్డ ; అది ఇడి ఏది అనవద్దు, అనుకో 

వద్దు. “అది లేకపి- “తే నేనెట్లా బతకను ? ” "అనకండి. 

వూరికే వుండండి. చూడండి, అన్నింటినీ, ఆ చూపులో కలుషితం 

లేదు, వుండదు. 

““అలా చూస్తున్నస్సుడు మనసు తనకు తాను కల్పి ంచు 

కున్న ఇం|దజాలంలో ంచి, చిక్కుల్లో cచి తప్పించుకుని బెట 

పడుతుంది. అప్పుడది దెనినై నా అనాలోచితంగా చూడగలుగు 

తుంది, 

పనిచేయడం. అజానం వె వ రుధ్యం, ఘర్షణ 

కలుగుతుంది. ఆ దుః ఖంతో కలిసి ముందుకు సాగడమే 

దుఃఖానికి అతీతంగా వుండటం,” అంటారు కృష్ణమూ ర్తి. అంటే, 

నిరంతరం లోపలా __ వై టా పూ రగా, నిజంగా కలసి కదలడం, 

2౬ 

1978 జూన్లో * కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్ ” మొదటి 

అంతర్జాతీయ సమావేశం “బార క్ వుడ్” లో జరిగింది. 
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ఆ సమావేశానికి ఇండియా (పతినిధులుగా సునంద, అచ్యుత 

పట్వర్లన్, బాలసుందరం, వుపుల్  జయకర్ వెళ్ళారు. 

కృష్ణమూ రి వారిని విదేశీయులకు పరిచయం చేస్తూ, “అచ్యుత్ 

గురించి ఎలా పరిచయం చేయను? ఆయన (బిటిష్వారిని 

ఇండియానుంచి తరిమెసిన [ప్రముఖులలో ఒకరు అని చెప్పనా?” 

అన్నారు. 

ఆ సమావేశాలకు హాజరై న సభ్యులందరూ కృష్ణమూ రి 

రచనల కాపీరైట్స్ గురించి చర్చించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. 

ృష్షమూ రి రచనలలో ఆయన ఉపన్యాసాలు, చర్చలు, OX 

సంభాషణలు కూడా కలుసొయి. 

గై థి థి 

కృష్ణవమా రికి తనదంటూ స్వంత ఆస్తి ఏమిలేదు, ఆయన 

ఒంటిమీద "బట్ట. చేతి గడియారం తప్ప. ఆయన తన 

వీలునామాలో “నేను ఎక్కడ మరణి సే అక్కడ నన్ను దహనం 

చేయండి. ఒకవేళ నేను ఇండియాలో చనిపోతే * గొలర్స్ 

(గీన్”లొ దహనం చేయండి. నా అప్రికలపై ఎటువంటి 

నిర్మాణమూ చేయవదు,” అని రాశారు. 

కృష్ణమూ ర్థి తన వీలునామా గురించి (పసావించిన 

తర్వాత, “మూ పియతముని అస్పకలు కాళ్ళ కెందపడి తొక్క 

బడటం మాకు సమ్మ తం కాదు కనుక, వాటిని ఇండియా నదు 

అన్నింటిలో నిమజ్జనం చేసాం,” అన్నది పువుల్ జయకర్. 

పసల్ జయకర్ మాట విన్న తక్షణం కృష్ణమూ రి 

గంభీరులె అందరివంకా తీక్షణంగా చూసి, నిశ్చ యథావంతో, 

“క్క దేహం పవిత్రమైనది,” అన్నారు. 
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ఒక సందర్భంలో కృష్ణమూర్తి మృతులలో స్ర్రీ-వురువ 

సంబంధ మైన విషయాల పై మా మాట్లాడుతూ “అన్ని కా ల్లో అన్ని 

మతాలూ “సెక్ ని నెరాకరించాయి, అణచాయి. ఎందు 

కంటే, సెక్స్ సంబంధంవల్ల శి వ్యర్త మౌతు౨దిని వాటి 

అఖి దాయం. ఆ శకస సహాయంతో వరో ఘనకార్యం ఏదె నా 

సాధించవచ్చు నని, దెనివై నా దర్శించవచ్చు నని ఆ మతాలు 

పాయి. ఆ విధమైన మానసిక, శారీరక నిరోధం, సున్నిత 

మైన వం _దియజ్జ్ఞానాన్ని బ్ వాదెస్తుంది. అటువంటి హింసాతుక 

ఆలోచనవల్లనె, అసలు శక్తి 2 వ్యర్షమయే్యేది. సెక్స్వల్ల 

నలొని శ శే ఏమా తం వ్యర్తంకాదని ని వారు తెలుసుకోలేకుండా 

వున్నారు. 

ఎని సమస్య చేసుకుంటాం. అది నిజంగా 

సమస్య కాదు. ఒకరితో ముంచంమివ వుండటం, వుండకహోవడం 

కాదు, సమస్య, సెక్సికు సంబందించిన ఆలోచన మనల్ని 

ముందుగా ఆ (! మొంచువోవ వల్ల, అది సమస్యగా మాదుతుం 

అందుచేత సెక్సిని సమస్యగా చేసుక్ కూడదు. ఒక్క పళ 

వల్లనే కాదు, ఇంకా అనేక విధాల నిత కం. నిరంతరం శరై 

వ్యర మౌతున్న సంగతిని చాలామంది గమనించలేకుండా 
న 

వున్నారు సెక్స్ మాదిరిగానే జీవితంలో ఇంకా ఎన్నో 

0 

అ 
చై na) 

చెప్పాయనీ సెక్సెని మూర్ధంగా అణుసారు. ఆ విధంగా సమ స్టే 

౦ద మె “ఫై” అని వారి 



హృదయం వ వమడుచుకుని వుంటుంది అద్ వాళ్ళ పీరు” 

(జాక్ వుడ్లో వుండగా 

ఆయన ఇంట్లోనే వుండి స్టీరియో పేయర్ 

థి గు bi 

నవంబరు పదిహేడవ తేదిన కృష్థాజి ఢిల్లీ వచ్చారు. 

వుపుల్ జయకరి విమానా, శయానికీ వెళ్ళింది. అక్కడ మహర్షి 

మహష్యోగి నిల డివున్నారు. ఆయన మెడలో పెద్ద గులాబీ 

పూలనూల పంద. ఆయనే చుట్టూ శిష్యులు నిలబడి వున్నారు. 

“మతో మహిష్యోగి విమానంలో వున్నారా?” అని పుపుల్ 

జయకర్ కృష్ణమూర్తిని అడిగంది. దానికి ఆయన చిరునవ్వు 

నవ్వారు. అంతలో ఒకతను వచ్చి, ఒక గులాబి పువ్వు కృష్ణ 
నూ ర్తి చేతికిస్తూ, “ఈ గులాబి పువ్వును మహెష్యోగిగారు 
ముకు ఇవ్యవున్నారు. మీకు వారి శుభాకాంక్షలు తెలపమన్నారు, 2 

అన్నాడు, దానికి కృష్ణమూర్తి, ““ వారికి నా కృతజ్ఞతలు 

తెలపండి,” అన్నారు, 

ఆ తర్వాత కృష్ణమూ రి బాత్ రూమ్ నుంచి వచ్చేప్పుడు 

మహేష్యోగి పక్కనుంచి వసోవుంటె, ఆయన కుర్చి లోంశ 

లేచి, కా డికి నవుసా సారం చెశారు. కృషమూ ది కూడా 
(32) వానో 

వాదికి నె సాగారం చేశారు. ఆయన కృష్ణమూర్తిని త్ర 

అ యశ క MS వరం ద్ర డ్రా వ్ ఫోనా కవవన. కుర్చి మూల, కూర్చోండి, సప నాట్లాడ 

కుందాం,” అన్నారు, 

etl 



కృష్టమూర్హి, మహష్ యోగి పక్కన కూర్చున్నారు, 

“నెను నేపాల్ వెడుతున్నాను. (వపంచంలో మార్పు తీసుకు 

రావాలనుకుంటున్నాను. దురు నాకు సహాయంగా వుంటే, 

దాన్ని తప్పక సాదించగలననే ధీమా నాకు వుంది,” అన్నా 

రాయన. 

దానికి కృష్ణమూ రి, “నేను ఒప్పుకుని చేస్తానన్న పనులు 

చాలా వున్నాయి క్షమించండి, అన్నారు, 

మహేష్యోగి మరొకసారి కృష్ణమూర్తిని కోరారు. 
తాను చెపట్టిన కార్య్యకమం చాలా ముఖ్యమెనది,” అని 

అంటో. ఆ విధంగా వారిదరూ ఒక అరగంటసేపు మాట్లాడు 

కున్నారు. 

ఒకసారి పుపుల్ జయకర్ తో, “గురువు లేడు _ శిష్యుడు 

లేడు” అన్నారు కృషాజీ. అని, “నువ్వు వుంటే, ఇంకొకటి 

లేదు. ఉన్నది నువ్వు మాత్రమే ! దాన్ని తెలుసుకోవాలి, 

అంటే, నిన్ను నీవు తెలుసుకో ।; ఎందుకంటే, అసలు వున్నది 

నువ్వె కనుక. ఇంకేం లేదు,” అన్నారు. 

“ఏ గురువూ, ఏ దెవం, ఎవరూ, ఏదీ మనిషిని వము కి 

పరచ న ఏ తపా బోద పరచతేరు. ఒక్క తనను తాను తప్పు, అనేది కృష్టాజీ బోధ 

లోని సారాంశం, 

“గురువు పని సూచించడం, తెలపడం, చూపడం వరకే, 

గురువు చుట్టూ గిరిగేసారు కాని ఆయన బోధలోని సారాన్ని 

[(గహించరు. అదే సాధకుల్లో, అన్నే షకుల్లో లోపభూయిష్టమైన 

సంగతి. గతంలో అన్ని మతాలూ అట్లానే నడిచాయి, 
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“గురువును కాక, గురుబోధలోని సారాన్ని |గహించాలి. 

బోధలోని సత్యాన్ని చూడాలి. దాని అగాధాన్ని ఆన్వేషించాలి. 

దాని లోపలకు వెళ్ళి చూడాలి. దానితోనే జీవించాలి. అదె 

జీవితంలో ముఖ్యమైన సంగతి, 

“అన్ని మతాలూ ఆయా వ్యవస్టాపకులకు (వాధాన్యం 

ఇచ్చి, వారి బోధల్ని ఉపేక్ష చేస్తాయి. 

“అఆ సాధన స్వల్పంగా, అల్బం౦గా వున్నట్లు తోచినా, 

ఆచరణకు అసాధ్యం,” అన్నారు కృష్ణాజీ. 

“ భగవంతుడు వున్నాడా? వుంటే భగవంతుణ్ణి 

వర్ణించి చెప్పండి ?” అని ఒకరు కృష్ణా జీని అడిగితే, దానికి_ 

“భగవంతు మనం కొత్తగా కల్పి ంచుకున్నాం. మన ఆలోచనే 

భగవంతుణ్ణి కల్పించింది. అంటే, మనం దుఃఖంతో-నిరాశ తో_ 

ఒంటరిగా-ఆతృ తతో వున్నప్పుడు, మన ఆలోచన కల్పి ంచిందే, 

“దై వం” వ్యక్తిగతంగా నాకు దెనిమీదా నమ్మకం లేదు. 

బయం, దుఃఖంనుంచి స్వేచ్చ గావుంటే, దైవ|పస_కే రాదు” 

అన్నారు కృష్టమూ రి. 

డిశంబరు పదహారవ లెదిన కృష్ణమూర్తి _ రాజగోపాల్ 

మధ్య వ్యవహారం శాశ్వతంగా పరిష్కార మైంది. ఆ తర్వాత 

రాజగోపాల్ ఆర్యవిహార్ నుంచి వెళ్ళి పొయాడు. 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ అధ్యక్షులుగా “కోట్స్” నియమితు 

లె నారు. 
యా 
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1975 - జనవరిలో కృటమూరి _ మెరీ జంబాలిస్ట్ ఒహె 
కనే —0 

వెళ్ళారు. అక్కడంతా బాగుచేయించారు. “ట్ గ్ సూలు 
తా 

తెరిచారు. 

డై న వద షమషుా క్ జయ వ 
రాజగవెలవటి క వ ్ర్ న్ని [వాత (ప్రతులు 

వాటిని తిరిగి ఎన వ పషవమా కూడా వున్నాయి డదు ఆ ఎవరికీ, చివరికి కృష్షపూ రికి ఓక 

ఇవ్వడానికి, కనీ:ల చూపడానికీ రాజగోపాల్ నిరాకరించాడు 

“అచ్చయిన కరత అవన్నీ పొయాయి,” అన్నాడు. అటు 

వంటి సంకుచిశత్వంతో పవ రి రించాడు. అంతేకాదు, ఇంకా 

అ సథ కం? గా ఆవు ర్యాదగా మాట్లాడా డు. 

వండు,” అని. దానికి ఒకసారి గట్టగా చెప్పాను, కూడా: 

“మనుష్యుల్ని తప్పించుకో. వాళ్ళు నిన్ను తెలివిగా చంపె 

సారు,” అని, అన్నారు కృష్టాజీ. 
ఆం ణ్ 

కృష్టమూ_ రి ఒకసారి ఇండియాలో వన్నప్పుడు ఒకరోజు 

సాయంతం ఒక మి|తుని కారులో అడవి పసాంతాగికి వెళ్ళి, 

చీకటిపదేవెళ తిరిగి వసోవుండగా, ఒకచోట _ రోడు మలుపులో 

ఒక పెద్దపులి రోడ్డు మధ్య కూర్చుని వుంది. దాగి? అంత 
రల cL 

దగ్గరగా చూసిన EN కన్ని కృష్ణాజీ ఇట్లా వర్ణించారు : Es: 

పెద్దపులిని చూసి మి తుడు “హరు ఆపాడు. కారు లె టులో 

దాని కళ్ళు | మెరిశాయి. అది గు [రుమని శబంచేస్తూ, 

మా కారు దగ్గరకు వచ్చింది. అది మెరపులాగ వచ్చి, మా 

కారును గట్టిగా నెట్టింది. అది పెద్ద పులి. దాని తోక కూడా 
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చాలా పొడవుగా వుంది. చూడ్డానికే భయంకరంగా వుంది. 

దానిఐ నల్లని పెదాలు. అది అరుస్తూ మా కారును మళ్ళా 

కదిపింది. కారు తలుపు వూడింది. అది ఇంకా గురు9 పెడు 

తూనే వుంది. నేను కారులోంచి చెయ్యి బె టికి పెట్టాను, అ 

అరణ్యాధిపతిని తాకాలని. కాని, నామి తుడు వెంటనే నాచేతిని 

వెనక్కిలాగి, “పులి, చెయ్యి కొరికీస్తుంది,” అన్నాడు. ఆ 

తర్వాత మేము ఇంటికి వచ్చే శాము. 

అటువంటిదే ఇంకొక సంగతి జరిగింది. కృష్ణా జీ 

ఇండియాలో వున్నారు. ఆయన ఒక కుటీరంలో యోగాసనాలు 

చేస్తుండగా కిటికిలోంచి ఒక కోతి ఆయన్ని చూసోంది. కిటికీ 

వూచల్లోంచి ఆ కోడి చేతిని లోపలికి జాచింది. కృష్ణాజీ పేమగా 

దాన్ చెయ్యిపట్టుకున్నారు. దాని అరచేయి గరుకుగా, మొద్దుగా 

వుంది. చేతి పైభాగం బొచ్చుతో, మృదువుగా, వట్టులాగ 

మె_శ్లగా వుంది. అది లోపలకు రావారిని చూసింది. ఆసంగతి 

గమనించి, “నువ్వు లోపలకు రాలేవు. వచ్చే ఫీలూలేదు. అది 

కాక ఇక్కడ నీకు చోటూలేదు,” అన్నారు కృష్టాజీ ఆ కోతితో. 

ఆయన దాని చేకిని కొన్ని నిమిషాలు _పేమగా పట్టు 

కొని, “నేను యోగాసనాలు చేయాలి,” అంటూ దాని చెతిని 

వదిలేశారు. ఆయన మాటలు దానికి అర్హమయా్యయిగావును, 

అది వెళ్ళిపోయింది. | 

1076 వసంతకాలంలో ఒహై ఆర్యవిహార్ లో ఒక సెమినార్ 

ఏర్పాటు చేశారు. ఇండియానుంచి సునంద, ఆమె భర్తా, 

నారాయణ వెళ్ళారు. కామెర్లవల్ల బాలసుందరం వెళ్ళ లేదు. 
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బాలసుందరం ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడంవల్ల, వసంత్ 

విహార్ కు సెక్రటరీగా సునంద నియమింపబడింది. అప్పటికి 

వసంత్ విహార్ కి డబ్బు లేదు. ఆది అంతా అ_న్రవ్య స్తంగా 

వుంది. దాన్నంతా సర్ది కృష్ణమూర్తి రి కొన్ని పు పుస్తకాలు కూడా 

అచ్చు అయే్యట్లు చేసింది, సునంద, 

అక్టోబరులో కృష్ణవ్నూ ర్థి ఇండియా వచ్చి ఢిల్లీలో పుపుల్ 

జయకర్ తో వున్నారు. కాని, ఆ శీతాకాలం ఇండియా రావడానికి 

కృష్ణమూ రి ర మొదట ఇష్టవడలేదు. ఎందుకంటి ఇండియాలో 

“ఎమర్జెన్సీ »” వుండటంవలన తాను టం మాట్లాడితే, [పభుత్వం 

ఏం అర్దం చేసుకుంటుందో అనే ల (య్ సందర్భంలో 

పుల్ జయకర్ ఇందిరాగాంధీని కలుసుకుని, కృష్ణమూ రి 

విషయం చెపితె “దానికేముంది ? ఆయన ఇండియా వచ్చి 

స్వేచ్చగా మాట్లాడవచ్చు నె : క అన్నది. అప్పుడు కృష్ణాజీ 

ఇండియా వచ్చారు. 

అక్ కోబరు ఇరవై ఏడవ తేదిన పుపుల్జయకర్ ఇందిరా 
గాందిని తన ఇంటికి భోజనానికి పిలిచింది. ఆ విందుకు 
అచ్యుత పట్వర్దన్, నందిని, ఆమె కూతురు దేవి, సునంద, 

ఆమె భరా, ఎల్. కె, రూ, కృష్ణమూ రి వున్నారు. 

ఆ రోజు ఇందిరా గాంధి కృష్ణమూ ర్రితో రాతి తొమ్మిది 

గంటల వరకూ (పత్యెకంగా ఎంతో మాటాడింది. 

బోజనాల దగ్గర ఎటువంటి చర్చా జరగలేదు. మామూలు 
కబుర్లు తప్ప, చాలావరకు అందరూ గంభీరంగా వుండి 
పోయారు. దానికి కారణం, దేశంలో ఎమరైెన్సీ అమలులో 

జ 
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వుండటం. ఎన్నడూ లేనిది కృష్టమమూర్హి తనకు తానుగా కలగ 
జేసుకుని, “సెయింట్ పీటర్ _ స్వర్షం,” గురించిన ఒక కధ 

చెప్పారు ; 

ఒక ధనవంతుడు తన జీవితకాలంలో ఎన్నో దాన 

ధర్మాలుచెసి, మరణించి, స్వర్గద్వారం చేరుకుని, ద్వార 

పాలకుడుగావున్న సెయింట్ పీటర్ ని కలుసుకున్నాడు. పీటర్కి 

తన ఆనవాలు చూపించాడు. పీటర్ అది చూసి, అతను లోపలకు 

(పవేశించెందుకు అనుమతి ఇచ్చా డు, 

“లోపల |పవేశించడం సులభమెనా 1” అని అ ధన 

వంతుడు అడిగాడు. దానికి ఆయన “చాలా సులభం. ద్వారం 

తట్టావా, తెరచుకుంటుంది. నిన్ను అక్కడకు చేరుస్తుంది, 09 

అన్నాడు. అని, “అలా లోవలకు వెళ్ళేముందు, ఒకసారి 

అదోలోకం కూడా ఎలావుందో చూడకూడదా?” అన్నాడు 

పీటర్. 

“అలాగే, తప్పకుండా చూసాను. అయితే అక్కడకు 

దారి ఎటు?” అని అడిగాడు ఆ ధనవంతుడు. 

“అది ఏమంత కష్టం కాదు, ఒక మీట నొక్కు. సరి 

పోతుంది,” అన్నాడు పీటర్, 

ఆ ధనవంతుడు అలాగే ఒక మీట నొక్కాడు, ఒక 

ఎలివేటర్ అతన్ని అక్కడనుంచి కీసుకుపోయింది. అతను అలా 

వెడుతూవుండగా అధోలోక ద్వారాలు తెరచుకున్నాయి. అదాది 

పొడవునా పూల వనాలు, కొలనులు, సెలయేర్లు, అందమైన 

పర్వతాలు, సౌందర్యవంత మైన స్రీలు, దాక్షసారాయి, రుచై న 

భోజన పదార్థాలు కనుపించాయి,. అతన్ని ఆహ్వానించి క్రీసు 

కోవడానికి అందమైన అడవాళ్ళు ఎదురుచూస్తున్నారు. 
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అంద మైన, సుందర మైన ఆ [పదెశంలో అతడు కొంత 

సేపు ఆనందంగా గడిపాడు. కిరిగి పీటర్ దగ్గరకు వెళ్ళాడు. 

వెళ్ళి, “అధోలోకం ఎంతో బావుంది. సరదాగా వుంది. తెరిగి 

నేను వెళ్ళి, అక్కడె వుండిప్ తాను.” అన్నాడు ఆ ధననంతుడు. 

దానికి పీటర్, “నేను అప్పుడే అనుకున్నాను, నువ్వ 

అట్లాంటి నిర్ణయం తీ సుకుంటావని,*” అన్నా డు. 

ఆ ధనవంతుడు మళ్ళా అదోలోక ద్వారం దగ్గరకు వెళ్ళి 

మీటనొక్కాడు. ద్వారం తెరచుకుంది,. పూలవనం అదృశ్య 

మైంది, పై పెచ్చు బాగా బలసిన రెండు దున్నపోతులు 

అతన్ని తరిమి పొడవబోయాయి. అతడు వాటిని ఆవుజేయ 

బోయాడు. వాటిని ఆపలేక, ఆయాసపడుతూ, “ అసలు 

ఏం జరిగింది? ఇదేమిటి, ఇక్కడ ఇలా వుంది? కొన్ని 

నిమిషాల [కిందట ఇక్కడకు వ స్తే ఘనస్వాగతం లభించింది. 

ఇప్పుడు ఇట్లావుందెమిటి ? *” అని ఒకతన్ని అడిగితే, దాని 

కతడు, ఆ ధనవంతుణ్ణి ఒకు దెబ్బ కొట్టి, “అప్పుడు నువ్వు 

కివలం ఒక సంచారివి మా [తమ్మె *” అన్నాడు, ఆ కేంకరుడు. 

ఆ కథ విని ఆందరూ గొల్లున నవ్వారు. 

అ కధ విన్న తర్వాత ఉనకూ ఉత్సాహం కలిగి, తానూ 

ఒక కథ చెపుతానన్నది, ఇందిరా గాంధి. 

చం|దమండలంలోకి వెళ్ళిన అంతరిక్షయా |కికులు తిరిగి 

భూమికి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి కృశ్చేవ్ని కలుసుకున్నారు. 
ఆయన వారితో,మీరు అంతరిక్షంలో ఎక్కుడై నా అత్యద్భుతమైన 
కాంతినిగాని, వింత (పాణీనిగాని, గొప్ప మహిమగల, పెద్ద తెల్ల 
గెడ్డంతో (ప్రకాశవంతమైన కాంతికల బోధిసత్త్యుణ్లిగాని చూశారా?” 
అని నెమ్మ దిగా అడిగాడు. 
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దానికి వారు, “చూశాం, కా మెడ్! చూశారు” అన్నారు, 

“అందుకే నేను భయపడుతున్నాను; మిరు అకడ అవన్నీ 

చూసి వుంటారని. మీరు అవన్నీ చూసిన సంగత ఎవరికీ చెప్ప 

కండి, ఈ రహస్యం మన మధ్య వుండాలి సుమా ? జా్యగత్తః 

ఎవరికీ ఈ రహస్యం తెలియకుండా వుంచండి,” అని వారికి 

మరీ మరీ హెచ్చరికగా చెప్పాడు. 

తర్వాత ఆ అంతరిక్ష యా తికులు [ప్రపంచ పర్యటన 

చేసో, “పోప్”ను చూశారు. వారు ఆయనకు తమను పరిచయం 

చెసుకున్నా రు. పోప్ వారిని ఆహ్వానించి, పక్కగదిలోకి తీసుకు 
వెళ్ళి, “నా బిడ్లల్లారా, అంతరిక్షంలో మీరు వున్నప్పుడు 

అక్కడ ఎక్కడైనా దివ్యకాంతుల్ని చూశారా! తెల్లగెడ్డంకల, 

మహాకాయంగల మహాత్ము బ్లి దర్శించారా 1” అని అడిగారు, 

దానికి వాదో*ో తం డీ! మెము అటువంటి కాంతుల్ని చూడ 

లేదు, తెల్ల గెడ్డం కల మహాత్ముల దర్శించలేదు, అంతరిక్షంలో 

ఎక్కడా: క అన్నారు. 

“అలాగా, నా బిడ్రల్లారా : మీరు చూశారనుకున్నాను. 

కురు ఆ కాంతిని, మహాత్ము బ్జీ చూడని సంగతి దయవుంచి 

ఎవరికీ చెప్ప కండి,” అని (బతిమాలాడు, పోప్. ఆ కథ విని 

అందరూ విరగబడి నవ్వారు, 

బోజనానంతర౦ అతిధులందరూ వెళ్ళిన తర్వాత పుపుల్ 

జయకర్తో, “ఇందిరా గాంధి చాలా కష్టాల్లోంచి నడుసోంది. 

ఆమె కలతచెంది, కలవరపడుతున్నట్లు కనబడుతోంది. ఆమెలో 

ఉన్న తిమె ఎదాన్ని రాజకియాలు నాశనం జేశాయనుకుంటాను,” 

అన్నారు కృష్ణాజీ, 
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ఇందిరాగాంధి ఇంటికి వెడుతూ, “మిమ్మల్ని మళ్ళి 

కలుస్తాను” అంది కృష్ణమూ ర్లితో. 

ఇందిరా గాంధీ మొదట కృష్ణమూ రిని 1950 లో పుపుల్ 

జయకర్ ఇంట్లో చూసింది. ఆమె సహజంగా మాటకారి కాక 

పోవడంవల్లా, కలుసుకోలుతనం లేకపో వడంవల్లా అప్పుడు 

మౌనంగా వుండిపోయింది. కృష్ణమూ రి కూడా చాలావరకు 

అదేరకం. అయినా వారు క్రమంగా కబుర్ల లోకి, కధల్లోకీ 

దిగారు. అప్పుడు కూడా కృష్టాజీ ఒక కథ చెప్పారు : 

టాన్జాన్, టకీడూ అనే ఇద్దరు బౌద్ద సాధువులు సంచారం 

చేస్తున్నారు. ఒకరోజున వాన కురుసోంది. దారి బురదగా 

వుంది. పయాణంలో ఎదురుగా ఒక యేరు అడ్లమైంది. వానకి 

ఆ యేరు భాగా పొంగింది. ఆ యేటి ఒడ్డున ఒక అందమైన 

అమ్మాయి, షోకైన బట్టలు వేసుకుని “ఈ యేరు దాటడం 

ఎల్లా?” అని సంకోచిసో నిలబడింది. 

“ఆమె సాధువుల్ని చూసి, “నన్ను ఈ యేరు దాటిం 
చండి,” అని అడిగింది. దానికి టాన్జాన్, *ర్హా పిల్లా, రాః” 

అని ఆమెను భుజాన ఎత్తుకుని అవతల ఒడ్డున దించాడు, 

రెండో సాధువు ఆమెను తాకడానికే జంకాడు. 

ఆ తర్వాత ఎవరిదారిన వారు వెళ్ళారు. దారి పొడవునా 

టికీడు ఒకమాట మాట్లాడలేదు. వారు రాతికి ఒక వూరు 

చేరుకున్నారు. ఒక దెవాలయంలో పడుకున్నారు. ఇంక 

వుండలేక, “టాన్జాన్ ; మనం సన్యాసులం. స్త్రీలను చూడ 

కూడదు. తాకకూడదు. కనీసం సమీపంగా కూడా వెళ్ళ కూడదు. 

నువ్వు ఆ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించి ఆమెను భుజాన ఎక్కించు 

కుని అపచారం చేశావు,” అన్నాడు టకీడు. 
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దానికి టాస్ జాన్, “నేను ఆ అమ్మాయిని అప్పుడే 

అక్కడే దించేశాను. నువ్వు ఇంకా ఆమెను మనసులో మోస్తూసె 

వున్నావా?” అని ఆఅశ్చ ర్యంతో అడిగాడు. ఆకధ విని మి|తులు 

చాలా కదిలిపోయారు. 

అక్టోబరు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన ఇందిరాగాంధి పుపుల్ 

జయకర్కు ఫోన్ చెసింది, కృష్ణమూర్తిని కలుసుకుని మాట్లాడే 

టైమ్ ఏర్పాటుచేయమని. ఆమె ఏర్పాటుచేసిన |పకారం 

ఇందిరా గాంధి వెళ్ళి, కృష్టమూ రిని కలుసుకుంది. ఆమె 

రక్షణ ఏర్పాట్లు ఏమీ చేసుకోలేదు. అయినా కొంత సెపటికి 

రక్షణ పరివారం ఆమెను వెతుక్కుంటూ పుపుల్ జయకర్ ఇంటికి 

వచ్చింది. 

కృషమూ ర్తిని చూసి ఇందిరాగాంధి కన్నీ ళ్ళు ఆపుకోలేక 

పోయింది. చివరికి బిగరగా ఏడ్చి, “దర్మ విధంగా నెను నా 

జీవితంలో ఎప్పుడూ ఏడ్వ లదు” అన్నది. 

ఆ తర్వాత కృష్ణమూ రి _ ఇందిరా గాంధి చాలా సేపు 

అప్పటి దేశరాజకీయాలగురించి మాట్లాడుకున్నా రు ముఖ్యం, 

ఎమరైన్సీ గురించి. ఆ మాటల్లో, “నేను పెద్దపులిమీద సవారీ 

చేస్తున్నాను, దాని మీదనుంచి కిందికి ఎలా దిగాలో నాకు 

తెలియకుండా వుంది,” అన్నది ఇందిరా గాంధి; కృష్ణమూరర్షితో. 

దానికి కృష్టాబీ, “మీరు ఆ పెద్దపులికన్నా తెలివై నవారు 

అయితే, దానితో ఎత్తా మసలుకోవాలో మీకు మీరే తెలుసుకో 

గరరు"” అన్నారు. 

991 



“అయితే, నేనేం చెయ్యాలి? అని ఇందిరాగాంధి మళ్ళా 

అడిగింది. కృష్ణమూర్తి మొదట ఏం చెన్పడానికీ నిరాకరించినా 
చివరకు చెప్పారు, “ఘర్షణల్ని, తప్పుల్ని, పనుల్ని-అన్నింటినీ 

ఒకే సమస్యగా చూడండి. ఆతర్వాత ఏ భావం, ఏ అభి (ప్రాయం, 

ఏ కారణం, ఏమీ లేకుండా పని చెయ్యండి. దానివల్ల ఎటువంటి 

పలితం వస్తుందోనని ఎదురు చూడకండి. దేనికి భయపడకండి.” 

అని, 

ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధి దేశలలో అమలులోవున్న 

ఆత్యవసర పరిస్టితిని ఎ క్రివేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చింది. 

ఆ సంగతి తనకు ఆప్తులైన వారితో చర్చించింది. అంతేకాక 

దేశంలో జనరల్ ఎన్నికలు జరపడానికీ అంగీకరించింది. 

అ రోజుల్లో ఇందిరాగాంధి మరొకసారి కృష్ణమూ రిని 

కలుసుకుంది పుపుల్ జయకర్ ఇంట్లో. అనాటి విందులో 

కరన్సింగ్, నందిని, పార్టసార దె, జిమ్ జార్జి వున్నారు. ఆ రోజు 

భోజనాల దగ్గర (ప్రపంచ యువతీ_యువకుల గురించిన 

[ప్రస్తావన వచ్చింది, 

కృష్ణమూ ర యూరప్ వెళ్ళేముందు బొంబాయిలో 

వున్నారు. ఇందిరాగాంధి అప్పుడు ప్రకటించింది, “నిర్బం 

ధంలో వున్న వారందర్నీ విడుదల చస్తున్నాము,” అంటూ. 

అంతకుముందు వారందర్నీ దేశ భ దతకోసం ఖై దుల్లోవుంచినా, 

ఎన్ని కలకోసం వారిని విడుదల చేసింది. 

కృష్ణమూ రి ఆ సంగతి తెలుసుకుని, చాలా సంతోష 

పడ్డారు, ఇండియానుంచి వెళ్ళేముందు ఇందిరాగాంధిని 

కలుసుకుంటే బాపుండుననుకున్నారు, కృష్ణమూ ర, కాని, వీలు 

కాలెదు. కాని, పుపుల్ జయకర్ తో, “ఇందిరను గూర్చిన 

సమాచారం తరచు తెలియపరు స్తూ వుండండి. ఆమెకు పదవి 

పో తేనేం ? ” అన్నారు కృష్ట్ణాజీ. 
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జనరల్ ఎన్ని కల్లో అందిరాగాంధి ఓడిపోయింది. ఆ 

వారను కృష్ణమూ ర్తి ఒ హైలో విన్నారు. వెంటనే పుపల్ 

జయకద్కు ఉ తరం రాసో, *బందిరాగాంధి రాజకీయ [ప్రపంచం 
అత అము ల 

నుంచి బి టవడి వుంటారు. అయితె ఆమె ఏం చెయ్యుబోతు 

న్నారు? ఆమెను కలి సై. నేను అడిగినట్లు చెప్పండి. నా 

[లం ఎను తెలపండి.” 

నరొక ఉత్తరంలో, “ఆమె ఎన్ని కల్లో ఓడిపోయిన 

వార్త నచ్చేప్పటికి మీరు ఆమె చెంత వుండటం నాకెంతో 

సంతోషంగా వుంది. నేను మికు బొంబాయిలో చెప్పానుగా, 

“అమె ఎన్నికల్లో ఓడిపోవచ్చు నని” అని రాశారు కృష్టాజీ, 

ఇందిరాగాంధి అరెస్ట్ వార్త, కృష్ణమూ రి లండన్లో 

విన్నారు; బి. బి. సి. లో. అది విని, ఇందిరాగాంధి యోగ 

'కైమాలు తెలుపమంటూ వపుపల్ జయకర్కు రాశారు. 

1977? జూన్ ఇరవై రెండవ తేదిన ఇందిరా గాంది, 

కృష్ణాజీకి ఒక ఉ తరం రాసింది, గౌరవనీయులై న కృష్ణాజీ 

గారికి: అంటూ, "మీ ఎ|డస్ నాకు పుపుల్ జయకర్ పంపిం 

చింది. మీకు రాయాలనుకున్నాను. కాని ఏంరాయాలో 

తెలియలేదు. నేను సంపాదించుకుని, దాచుకున్న శాంతి, ఈ 

పరిస్టితుల్లా నాకు సరిపోవడం లేదు. నాపై వచ్చిన అపవాదు 

అకు నవ్వు కుంటున్నాను. 

“మమ్మల్ని (మా కుటుంబాన్న౦త్సా వెన్నంటి, నిరం 

తరం గమనిసో, అనుసరిసో, వెధిసోంది ఇండియా (పభుత్వం. 

మేమంతా. వాటికి గురిఅవుతున్నాము. సంజయ్గాంధిమిద 

కిమినల్ 'కిసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారు. నన్ను కూడా చాలా 

తిప్పలు పెట్టారు.” 
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నవంబరులో కృష్ణమూ రి ఇండియా వ చా రు, 

బొంబాయిలో వున్నారు. బఇందిరాగాంది పుపుల్ జయకర్కి 

ఫోన్ చెసింది ; తాను బెంగుళూరునుంచి బొంబాయి వస్తుస్నట్టు, 

"కేవలం కృష్టమూ రిని చూడ్డానికే 

కృష్ణవమా ది బొంబాయి వచ్చిన సమయానికి మలబార్ 

హిల్ _పాంతంలోవున్న పుపుల్ జయకర్ ఇల్లు పూరి రిపెరులో 

వుంది. ఇంటిముందు పెద్ద గొయ్యి తీశారు. నడవడానికి 

దానిపై చెక్కలు వేశారు. కృష్ణమూర్తిని చూడ్డానికి ఇందిరా 

గాంది ఆ ఇంటికే వచ్చింది. రెండు గంటలు కృష్ణా బత్తా 

పత్యెకంగా మాట్లాడి బై టికి వసోవుంటే, డై రెక్టర్ - జనరల్ ఆఫ్ 

పోలీసు, కొంతమంది సిబ్బందితో ఇందిరాగాంధి రక్షణార్లం 

వచ్చి, అ ఇంటిముందు నిలబడ్డారు. ఇందిరాగాంధి బే టికి 

వచ్చి, “ోకృష్టమూరర్థి నన్ను మరో రోజు ఇక్కడ వుండమంటు 

న్నారు, నేను ఒప్పుకున్నాను,” అని పువుల్ జయకర్తో 

చెప్పింది. ఆ మాటలు పోలీన్ ఆఫీసరు విని గొడవపడ్డారు. 

ఎందుకంటే, ఆ చిన్న ఇంట్లో_-తలుపులు, కిటికీలు సరిగాలేని 

ఆ ఇంట్లో_దారి సరిగాలేని ఆ ఇంటికి రక్షణ ఏర్పాట్లు చేయడం 
చాలా కష్టం కనుక. *ఇందిరా గాందిని వెంటనే ఢిల్లీ పంపి౦ 

చెయ్యండి” అని పువుల్ జయకర్తొ చెప్పారు ఆ పోలీసు 

అదికారి, 

అంతలో ఎంతోమంది కాం (గెస్ నాయకులు ఇందిరా 

గాంధీని చూడ్డానికి వచ్చారు. ఆ చిన్న ఇంట్లోనే వారందర్నీ 

ఆమె కలుసుకుంది. ఇందిరాగాంది వచ్చిన సంగతి తెలిసి 

[ప్రజలు తండోపతండాలుగా వచ్చారు. ఎలాగై నాసరే అమెను 

టనే ఢిల్లీ పంపించెయ్య్యాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు, పోలీసు 

ఫీసరు. ఆయన విమానా [శయానికి ఫోన్ చే పై, “ ఆరోజు 
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ఢిల్లీ వెళ్ళే విమానం కొన్ని గంటలు లేట్ ” అని చెప్పారు. ఆ 

రోజంతా ఇందిరా గాంది చాలా సంతోషంగా, హుషారుగావుంది. 

ఆ సంవత్సరం కృష్ణమూ ర్థికి “ పోసైరిట్” ఆపరేషన్ 
(ye) అణాల 6౬ 

జరిగింది. ఆ తర్వాత “హెర్నియా” ఆపరేషన్ జరిగింది. 

అప్పుడు “బడ్ సుగర్ ” దూడా ఎక్కువగానే వుంది. రెండు 

కళ్ళల్లో “కీట రక్” (పారంభ మైంది. కేటరెక్స్ మాతం 

చుక్కలమందుతో నయమైంది. 

ఆ వేసవిలో బెంగుళూరులో ఒక స్కూలు తెరిచారు. ఆ 

స్కూలుకి ఒకాయన వంద ఎకరాల భూమి ధర్మంగా ఇచ్చారు. 

ఆ తర్వాత ఆ స్కూూలే అనుబంధ స్ఫూలుగా రూపొందింది. 

నవంబరులో కృష్ణమూర్తి ఇండియా వచ్చారు. బుషే 

వ్యాలీ వెళ్ళారు. ఇందిరాగాంధీ వువుల్ జయకరికు రాసో, 

“కృష్టమూ రిని బుషీవ్యాలీలో కలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. 

అ పదేశంలో కొన్ని రోజులు ఎ శాంతిగా వుండాలనుకుంటు 

న్నాను అని రాసింది. 

ఇంరాగాంధి వై _ఎలక్షన్లో గెలిచింది. అయినా ఆమెను 

పార్ల మెంట్నుంచి బహిష్కరించి, జైల్లో పెట్టారు. అందుచేత 

ఆమె బుషివా లీ [ప్రయాణం ఆఅగిపోయింది. 

ఇందిరాగాంధి ఒక వారం రోజులు తీహారీ జె ల్లో వుంది. 
యా 

ఇందిరాగాంధి జైలునుంచి విడుదల అయిన వెంటనే 

మ[దాస్ వసంత్ విహార్లో వుంటున్న కృష్ణమూర్తిని చూడ్డానికీ 

వెళ్ళింది. ఆమెకు గట్టి బందోబస్తు వుంచారు. ఆమె చాలా 

సేపు కృష్ణమూంర్డితో మాట్లాడి, వెళ్ళే ముందు పక్కగదిలోవున్న 
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పుపుల్ జయకర్ ను పిలిచి, “కృష్ణమూర్తి నన్ను రాజకీయాల 
నుంచి తప్పుకోమంటున్నారు. ఎలా తప్పుకోవాలో నాకు 

తెలియకుండావుంది. నా మీద ఇరవై ఎనిమిది క్రిమినల్ 

కేసులున్నాయి. వాటికి నేను సమాధానాలు చెప్పాలి, ఇప్పుడు 

నా ముందు రెండు మార్గాలున్నాయి. ఒకటి _ నెను వారితో 

పోరాడి గెలవాలి. రెండు _ నేను వాళ్ళ చేతుల్లో పూర్తిగా 

ఓటిపోవాలి, మళ్ళా తలె తేకుండా,” అంది. 

గ 
యమ్. ఎస్. సుబ్బలక్ష్మి పాటక చేరీ ఏర్పాటు చేశారు. కృష 

మూరి ఇందిరాగాంధిని ఆ కచేరీకి అని 
= కూ 

నించారు, “చాలా 

మీటింగులు వున్నాయి. వీలుంటే వనాన్ని అని వెళ 
0 

పోయింది ఇందిరాగాంది. 

సాయం |తం కచేరీ జరుగుతుండగా అందిరానాంధి 

వచ్చింది. కృష్టమూరి ఆందరి మధ్యా నేలమిద కూర్చు 

న్నారు. హాలు గుమ్మం దగ్గరవున్న మామూలు కుర్చీ మీద 
ఇందిరాగాంధి కూర్చుని, ఓ గంటసపు విని, “మళ్ళా కలుసు 
కుందాం,” ఆని కృషవూ రితొ చెప్పి వెళ్ళి పోయింది. 

ప్త a) జాలి 

ళ్ ళ్ @ 

అమెరికా, ఇంగ్లండు “కృష్షమూ రి ఫౌండేషన్స్ * వారు 

1977 చివరలో _ మ దాసులో, కృషమూ ర్తి సమక్షంలో సమా 
చుం బాలా 
వ లో 

వెశమయ్యాారు. అ తర్వాత 106 జనవరి వదమూడు, 

పధ్నాల్గు లేదీలలో మళ్ళీ సమావేశాలు జరిపారు. తత్సలితంగా 
బుష్ వ్యాలీ స్ఫూలు విషయంలో మార్పులు జరిగాయి. వైన్ 
కాటేజి (జహ్ర| ని అందంగా బాగుచేశారు. జనవరి చివరలో 
కృష్టమూ ర్తి మేరీతో ఒహై వెళ్ళారు, 
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ఒకసారి కృష్ణమూర్తి, మెరీతో, “వతి రాతి థ్యానం 

నన్ను మెలకువ పరుసోంది,"అని “మనసు దాని చురుకుదనానికీ 

తొందర్హకే, ఆతృతల కీ, ఆశలకి, పయత్నాలకూ__ అన్నింటికీ 

పూరిగా ఖాకీ కావడమే, ధ్యానం,” అన్నారు. 

“మనిషి తన తికమకల, గందరగోళాల, ఆందోళనల 

నుంచి తప్పించుకుని పారిపోవడానికి అనేక రకాలైన ధ్యానా 
దుల్ని కొత్తగా కల్పి ంచుకున్నా డు. ఆవిధంగా కల్పించుకున్న 

వన్ని అతని కొ ర్మెమీద, ఇచ్చి వ సంకల్పం యా ఇష్టంమీద 

ఆధారపడ్లవే : మ విధమైన, ఉదేశ పూర్వకమైన, సాహసవంత 

మైన పయత్నాలు, యాతనలు, పెనుగులాటలు ఎప్పుడూ 

పరిమిత మెన హద్దులు కల మనసులో, వుంటాయి. ఆ మనసుకు 

స్వెచ్చ లేదు, ధ్యానానికి చేసే అన్నిరకాల పయత్నాలూ, 

అసలు ధ్యానాన్ని కాదనడం, నిరాకరించడమే అవుతుంది. 
ధ్యానమంటె, ఆలోచనను అంతం చేయడం. అగోచరంలో, 

అవ్య కంలో [ప వెశించడ మే, ధ్యానం, అది గతానికి తెలియని 

సంగతి. ఆ అవ్య రకం; సుందర మైన ప్రశాంత మైన పప 

అది ఎటువంటి రూపమూ, చితమూ లేని పపంచం. ఎవరి 

గురించి, దేనిగురించి ఒక్క, అకారవమూ _ చి|తమూ లేని లోక 

నది. ఏ సంజ్ఞా, ప్ర గుర్తూ, మాటా గతం, జ్ఞాపకాల అలలు 

“కణక్షణానికి గతానికంతకూ చావడ మే, పెమతో నిండి 

వుండటం. అది ఆస కితో కూడినది కాదు. దానికి కారణం, 

మూలం లెదు. అదొక జ్వాల. ఆజ్వాల, మనం కట్టుకున్న 
ఠి 

హద్దుల్ని EE సుంది, కి గా, ఆస కితో ఎరుకలోవుండి 
నానాటి 
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“మొదటినుంచీ (శద్దతో, ఇష్టంతో, ఆస క్రితో పోగుజేసు 

కున్న వాటన్నింటినీ పూర్తిగా నిరాకరించి తో సెయ్యడం 

సాధ్యం కాదు. దానికి ఎంతో సాధన చెయ్యాలి,” అన్నారు 

కృష్ణాజీ. 

వీసా లేకుండా అమెరికా వెళ్ళి ‘ గ్రీన్ డార్”* పభుత్వం 
Cs 

నుంచి పొందారు, కృషో బి. 

1978 డిశంబరులో కృష్ణమూ రీ బుషేవ్యాలీలో ల కృష్ణ 

మూరి ఫౌండేషన్స్ * సభ్యుల్ని సమావేశపరచి, “నిన్న 
పుపుల్ జయకర్ నాతో అన్నది, తన హృదయాంతరాళంలోంచి 

వచ్చిన మాటలు” అంటూ  “ కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్ అఫ్ 

ఇండియా "కే కృష్ణమూ _ _పిసిడెంట్ గా వుండాలని. అప్పుడు 

నేనేం మాట్లాడలేదు. జవాబూ చెప్పలేదు. నేను అన్నీ 

మామూలుగా వదిలేసినట్లె ఆమె మాటనీ వదిలేశాను. 

“గతంలో నేను “ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది స్టార్ ఇన్ ది ఈస్ట్ $9 

ని రద్దు చేశాను. అన్ని ఆర్షనై జేషన్స్ మనిషిని హద్దుల్లో, 

పరిమితుల్లో వుంచుతాయి. రాజకీయం, అధ్యాత్మ కం, సాంఘికం 

ఏదై నా అంతే! మనిషికి బంధమే: అవన్నీ వరిమితమే । 

అవి మనిషికి స్వేచ్చని ఇవ్వవు. మనిషి క్రమంగా అన్ని 

విధాలా వేర్చాటువాది అవుతున్నాడు. కాని, నేను దేన్నీ 

వేర్పాటు చేయను. నేనో పద్దతినీ అనుసరించను. 

“నేను గ[5| క్రి | పెసిడెంట్ కావాలన్నది చాలా కాలం 

నుంచి పుపుల్ జయకర్ కోర్కె. అమె ఇన్నాళ్ళూ వ్యతిరే 

కించి ఇప్పుడు కోరుతోంది. 
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“నేను ఇదివరకు అనేక సంస్టల్లో వుండి చివరికి వాటిని 
రద్దుచేశాను. కొన్నింటినుంచి నేను తప్పుకున్నాను. నేను 
| పెసిడెంట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? నేను సంవత్సరంలో 
మూడు నెలలు ఇండియాలో వుంటాను. అంతే । 

“అయినా నాకూ, మీకూ మధ్యవున్న సంబంధం ఏమిటి ? 
అది ఎట్లావుంది ? మనలో ఒకరిపై ఒకరికి (పేమ, విశ్వాసం, 
నమ్మకం వున్నాయా | (పతి ఒక్కరికీ కృష్ణమూ ర్రితో [పేమ 

సంబంధం వుంది. ఆ విధంగా మనమంతా మంచి సంబంధంలో 
వున్నాం. 

“కృష్ణమూర్తి ఇండియాలో లేనప్పుడు మనమంతా 

బాధ్యతార హితంగా (పవ ర్రిస్తున్నాం. నిజంగా అందరూ 

కృష్ణమూర్తికి బాధ్యతగా వుండాలి కదా? తమ తమ [పేమ 
సంబంధాల ప్రకారంగా.” 

మధ్యలో అచ్యుత పట్వర్లన్ అందుకున్నారు, “వునం 

అసలు ధర్మానికి బాధ్యుల మై వుండాలి, ఆ ధర్మ మె మూలం 

అన్నారు. 

సంబంధం విషయంలో కృష్ణా బ్ ఎంత దగరగా వుంటారో, 

అంత దూరంగా వుంటారు, 

10/5 డిశంబరు, చివరి వారంలో పుపుల్ జయకర్ 

కృష్ణాజీ జీవిత చరిత రాయాలనుకుంది. ఆ సంగతి కృష్ణ 

మూర్షితో చెపితే ఆయన అంగీకరించారు. ఆమె కృష్టాజీని 

ఎన్నో [ప్రశ్నలు వేసింది. సుక్ష తంలో నాటిన వీజం మొల 

లెత్తి, పుష్పించి, ఫలించినట్లు, ఆ (ప్రశ్నలకు ఆయనలోంచి 

సమాధానాలు వచ్చాయి. 
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ఆమె కృష్ణమూర్తిని ముప్పైఏళ్ళనుంచి వింటోంది. 
ల్ గ రా war Pa ఎ 

ఆమె కృష్ణమూర్తి మనసును పరిశా ధించగా, ఆమనసు ఎప్పుడూ, 
ణి అల 

నర్ ల నా గో Fars) (న్లో | తె _ ట్రం . జప 

ఆ క్షణంలొ మహాశూన్యంగా వుంటుందని గ్రహించి దె భ విష్యత్తు 

తాలూకు ఆలోచనలు, బావాలూ ఏమిలేపండావున్నా, అయన 

మనసు, ఆమె (ప్రశ్న లను తిసుకుని సమాధానాలిది 

1979 లో, కృష్ణమూర్తి బుషీవ్యాలీలో టీచర్) సమా 

వేశంలో మాట్లాడుతూ, “అ >g! మీకు మి కాసరూమ్లలో 

రు 

అని ఎప్పుడైనా అన్నా రా? 

“పిలలూ, మీవలె నాకూ భయాలు, ఈర్ష కలు, గాయాలు 

ee అన్నీ" వున్నాయి. ఏం చెయ్యాలో మీకు తెలియన టే, 
లొ 

నాకూ తెలియదు,” అని ఎప్పుడైనా అన్నారా? 

“మీరు పిల్లలతో ఆలా అని వుంటే, అప్పుడు య ఐదా 

రులు అనుకుంటారు; “వాన టీచర్ కూడా తను నంగతి 
ఎంతో బాగా మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ఎంతో నిజాయితీ 
పరులు. మనం ఆయన్ని నమ్మ వచ్చు, అని, 

“అలా అనుకునే ముందు, మీలో భయం, తికమక 
పోవాలి. అన్నింటినుంచీ ముందు మీరు స్వేచ్చ పడాలి. 
అప్పుడు మీరు వారికి ఆవిధంగా, గట్టిగా చెప్ప గలరు. నమ్మ కం 
కుది రటట్లు మాట్లాడగలరు అన్నారు. 

U0 



ఒకరోజున కృష్ణాజీ “అలోచన” గురించి మాటాడారు : 
a) 

“జలోచనే, గతం. అది జ్ఞాపకంగా, స్మృతిగా, అనుభవంగా, 

విజ్ఞానంగా, తెలివిగా __ అన్ని విధాల పనిచేస్తుంది. వాటికి 

సమాధానమూ ఇస్తుంది, 

“ఆలోచన కొనసాగుతోంది" అంటే, ఆ సమయంలో 

వర్తమానానికి, నూత నత్వా నికి _ సృజనాత్శ కమైనదానికి తావు 

లేదు. అప్పుడు వుండి పనిచేసేది, గతం ఒక్కటే. ఆ గతం, 

వర్తమానంలో తనకు తాను సరిదిద్దుకుని, మార్చు కోవడమే 

జరుగుతుంది. అంతే: అందే, వర్తమానంలో గతకాలపు 

జీవన మే వుంటుందన్న మాట. 

“జివనమంటి, బంధం. బంధమంటే, సంబంధం పెటు 
6 

కుని వుండటం. 

(6 ఎదైనా కొనసాగుతోందంటి, అది ఆలోచన. అంటే, 

అది చచ్చిన సంగతి, అది పాత విషయం. అది గతంలోని 

సంగతి. అందు నూతనత్వం నండదు. 

“నూతనత్వం, సృజనాత్మ కం అయినది వున్న దంటే, 

అందు గతంలేదు. అంటే, అ సమయంలో మనసు దేనిబేతా 

బందీకాలేదన్న మాట, 

“కర డుకట్టిన అటువంటి గతాన్ని అర్ధం చేసుకొవాలంటే, 

సామాన్యులకు సాధ్యంకాదు. దానికి మన శ క్షినంతా వెచ్చిం 

చాలి. తీ వమైన ఆసక్తి, (శద్దవున్న నాడు అవసరమైన శకి 

దానికదే వస్తుంది. 
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“ముందుగా మనం గతాన్ని తూకంవేసి చూడాలి, దాని 

గురించి నిష్ప క్షపాతంగా చర్చించాలి _ తరించాలి _ యోచిం 

చాలి, కలిసి ఆలోచించాలి. 

“నాకు తెలుసు, నేను ఎరుగుదును” అనేదంతా గతమే, 

అటువంటి గతంనుంచి “నేను దూరంగా తప్పుకుంటాను,” ఆని 

అనకూడదు. అలా అని ఇంతవరకూ ఎవరూ దాన్ని 6చి 

దూరంగావున్న సంగతి వినలేదు, చూడలేదు. కాబట్టి మనం 

చేయవలసింది, గతానికి సదా పూరి ఎరుకలో వుండటం అది 

చాలు, 

“ జీవితానికి సిస్వార్షమెన నిరంతర ఎరుక అవసరం. 

అప్పుడు జరిగేది పవి త పరిశోధన. అది ఒక్కటే మనిషిలో 

అ|పయత్నంగా మార్పు తెస్తుంది. 

“గతం గురించి వర్తమానంలో అనవసరంగా (పతిస్పం 

దించకూడదు. దానిగురించి గొడవపడకూడదు. React కాకూడదు. 

వర్తమానంలో గతాన్ని (ప వెశించి, జొక్యం చేసువో నవ్వకుండా 

చూసుకోవాలి. అదే ముఖ్యం. అప్పుడు సాహసోపేతమైన 

ఒక చర్య అవసరమౌతుంది. అదె నిజమైన కియ. త్యాగ 

నున్నా అదేనేమో : 

“ఏదో ఒకటి కొత్తగా సృష్టి జరగాలంటే, “ఆలోచన 

అనేది వుండకూడదు. గతంలో మనం పోగుజేసుకున్న విజ్ఞానం 

(చదువు, సాం|పదాయం, మతం, తెలివి అలాగే విని, చూసి, 

భావించిన, మొదలై న వాటి యొక్క కదలికలే మన విజ్ఞాన 

శాస్త్రం, మనం “గతంలో ఎంతో విజ్ఞానం పోగుజేసుకున్నా ౦” 

అంటాం. “ఆ ఎంతో. ఆ అధికం” అనేది వుంది చూశారూ, 

అదీ ఒక కొలత మా్యతమె : కాని అది అపారం, అనంతం 
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మాతం కాదు, ఎందుకంటే, అది భౌతికం. దాన్ని కూడా 

ఆలోచనే కొలుస్తుంది. పరిమితమైన ఆ విజ్ఞానం సృష్టిం చెదీ 

పరిమితమే కదా? 

“నేను నాడి” అనే భావంలేని వ్యక్తి ద్వారానే నిజమైన 

సృషి జరుగుతుంది. అదె నూతనత్వం, అదే నూతన జీవితం. 

చుదొక సందర్భంలో కృష్ణాజీ మి తులతో సెక్స్ గురించి 

ఎంతో వివరంగా మాట్లాడారు : 

“జీవితంలో సెక్స్ |పథానమైన విషయమై |వముఖ 

పాత వహిస్తుంది. అది ఎప్పటికప్పుడు గాఢమైన, నూతన 

మెన అనుభవం. అది అన్ని [కియలకన్నా భిన్న మైనది, 

అందమైనది, ఆనందదాయకమైనది. 

“ఒక్కా సెక్స్ సంబంధంలో తప్ప, తక్కిన అన్ని 

సంబంధాల్లో బాధ, పోరాటం, పెనుగులాట వుంటాయి. 

“సెక్సి సంబంధంలోనే నిజమైన స్వేచ్చ, బలం, కీ వత, 

[ప్రకాశ కీక్రత వుంటాయి. అందుకే సెక్స్, జీవితంలో గొప్ప 

విలువయిన సంగతి అయింది. 

“కాని, మనిషి దానికి బానిస అయితే, అలవాటుపడీతే 

దాన్నే మళ్ళా మళ్ళా క్ రుతుంది' మనసు. 

“రం దియలోలత్వ మె సెక్స్కు కారణం. స్వజనాత్మక 

శ ర్తీలేని మనుష్యులు సెక్స్ వెపు మొగ్గుతారు. అప్పుడది సమస్య 

అవుతుంది. _పేమవున్న నాడు, సమన్వయం, అవగాహన 

వుంటుంది.” 
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“సెక్స్” పెద్ద అలగా వచ్చి, యువతీ, యువకుల మీద 

విరగబడుతుంది. దానితో వారు లికమక, గందరగోళంలో 

పడతారు. (కమంగా అది అయోమయంగా, ఆగమ్మ్యుంగా, 

శూన్యంగా తోస్తుంది, చివరికి అది వాళ్ళను అదిగమించి 

పనిచెస్తుంది. 

“సెక్స” ఒక మృదువైన పుష్పం వంటిది. అదొక 

కేం దీకృత ఆగ్ని జ్వాల. అది అతి నాజూకు, సున్నిత మైన 

(క్రియ. చాలా అరుదై న సంగతుల్లో సెక్స్ ఒకటి. అది 

దేహానికీ, మనసుకీ పోషణకారి, రక్షణ వంటిది. 

“ఫ్రే, పురుషుల కలయికను _పేీమిరహితంగా, విశ్చంఖ 

లంగా సాగనిస్తే దేహశ క్తి పాడవుతుంది. సుకుమారం, 

సున్నితం, సొందర్యవంతం, ఆనందదాయకం అయిన ఆ 

సంగతి (క్రమంగా అణగారి, నాశనమౌతుంది, సెక్స్ని 

_పేమతో గమనించాలి. దాన్ని పోషించాలి. సెక్స్ ని మూయ 

కూడదు, అణచకూడదు, నిరాకరించకూడదు, కాదనకూడదు, 

లేదనకూడదు. కాని, దానికి లోబడకూడదు. 

“ఒక్క సెక్స్లో తప్ప, తక్కిన అన్ని వెళలా, అన్ని 

రంగాల్లో జీవితంలో ఘర్షణ, జరగడం, విరోధం తప్పదు. ఒకు 

సెక్స్లో తప్ప, “నేను” అనేది అన్ని చోట్లా ముఖ్యమెపొతుంది. 
| na) షష — 

అ సంబంధంలో “నేను” అనే (ప్రత్యక తలంపు బేధభావం 

లేకుండా ఒకరిలో ఒకరు ఐక్యమౌతారు. దాంబ్లో అన్ని సమ 

స్యలూ, భయాలూ ఎగిరిపోతాయి. మానవ జీవితంలో 
“నిష్కామకర్మ” అదొక్కటే. “సెక్స్ ” మబ్బులేని సిలాకాశ 

మంత స్ప ష్టం. 
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“శవమును తాము పూర్తిగా మరచిపోవడానికి “సై సెక్స్” 

ఒక మార్గం. అది తప్ప ఇంకో మార్షంలెదు. కనీసం మనం 

ఆ క్షణంలోనై నా మనని మనం మరచిపోతాం. ఆ క్రణంలో కాల 

[పన క్తి లేదు. అందుకే సెక్స్ని కోరతారు, 

“ఏటి సిటి గలగలల్నీ, చెట్ల అకుల గుస, గుసల్నీ 

ఎట్లా వింటామో, అట్లా మన వాంఛల్నీ విని, అనుసరించి 

గమనించాలి. సెక్స్, సమస్యకాదు. సెక్స్ గురించిన ఆలోచనే 

సమస్య. 

“ పస్తుతం సెక్స్ విషయమై యువతీ,యువకుల్లో తిరుగు 

టు దోరణి కనిపిసోంది. యవ్వనవంతులు, అప్పుడే భూమి 

మీదకు దిగివచ్చిన పసివారు వంటివారు. వారు తమకు తోచిన 

విధంగా కొ త్త సాంస్కృతిక విత తనాలు చల్లుతున్నారు; అవి 

ఎంత వై పరిత్యంగా, అసహజంగావున్నా , మనిషికి _ [పకృతికి 

మధ్య అన్యోన్య సంబంధం, ఐకమత్యం తిరిగి స్థాపించాలని, 

ఆ సందర్భంలో వారు డగ్స్, సంగితం, యోగం, సెక్స్ _ 

మొదలై నవాటిని అనుసరిస్తున్నారు. తద్ద్వారా కలు షత 

రహితమైన నూతన (పపంచ నిర్మాణంకోనం వారు ఎదురు 

చూస్తున్నారు.” 

1979 నవంబరు ఇరవై ఎనిమిదవ లేదీన కృష్ణమూర్తి 

బుషివ్యాలీలో వున్నారు. ఆయన్ని చూడ్డానికి రాధాబర్ని యర్ 

వెళ్ళారు. ఆమెతో, “మీరు డివ్యజ్ఞాన సమాజానికి అధ్యక్షులుగా 

నిలబడబోతున్నా రా? ” అని "కృష్ణమూర్తి అడిగితే, దానికి ఆమె 

“నాకు ఏమీ తెలియదు,” అంది. 
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“నాకు ఏమీ తెలియదు,” అంటే, అర్దం ఏమిటి ? 

అడయార్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ ఆవరణ ఏ బోధలకోసం ఎర్చాటు 

చేశారో, ఆ విషయంలో దివ్యజ్ఞాన సమాజం తప్పి పోయింది. 

అసలు దాని ఉదైశ్య మె నాశనమైంది. అయినా అది ఇంకా 

ఏ కొంచెమో మిగిలివుంది. దానికి మనం ఏమైనా చేయగల మా?౫ 

అని మళ్ళా అడిగారు ఆమెను. 

““సీరితానికి గురువు అవసరమా?” అని రాధాబర్ని యర్ 

కృష్ణాబీని అడిగింది. 

“గురువంటే మీ ఉదైశ్యం ఏమిటి? అని కృష్ణాజీ అమెను 

అడిగారు, 

“దారి చూపి నడిపించేవారు, ” అంది రాధాబర్ని యర్, 

“మేల్కాల్పే వాడు” అంది పుపుల్ జయకర్. 

“కొంతమందే బీకటిలోంచి, కాంతి వై వు నడవడం వుంది. 

అటువంటప్పుడు, గురువనే దానికి తావెక్కుడ పుంది? ఆ కాంతి 

ఏదో అది “నేను” అనడం వేరు సంగతి,” అన్నారు కృష్ణాజీ. 

టి a a 

“సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం మీరీ ఉపన్యాసాల్ని 

ఎందుకు కొనసాగిస్తున్నారు 1౫ అని ఒకరు కృష్టా జీని అడిగారు. 

కక య [ప్రశ్న నన్ను చాలామంది, చాలా సార్లు అడిగారు. 

నేను జవాబూ చెప్పా ను, 

“యాభై సంవత్స రాలనుంచి మీరు మీ శ కిని ఎందుకు 

క విధంగా వృధా చేసుకుంటున్నారు ? న ఒక్కరిలోనూ 

మార్పు రానిది, దీనికి మాతం మీరెందుకు గొడవపడుతున్నారు? 

ఇదొకరకమైన తృహ? ఈ విషయాలు మాట్లాడటంవల్లి 
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మీకేమైనా శ క్తి కలుగుతుందా ? లేక, మీరు _పేక్షకులమీద 

ఆధారపడుతున్నా రా?” 

“నేను ఎవరిమీదా ఆధారపడటం లేదు. నేను ఎవరికీ 

అతుక్కుని వుండలేదు. నేను ఈ సమావేశాల్ని, సభల్ని కోరడం 

లేదు,” అన్నారు కృష్టాజీ. 

“అయితే, అసలు ఈ విషయంలో మీ ఉదైశ్యం ఏమిటి?” 

“ఎవరైనా, ఏదై నా ఒక అందమైన సంగతి, సత్యమైనది 

దర్శి సే, దానిగురించి | పేమతో, దయతో |పజలకు చెప్పాలను 

కుంటారు. 

“ఆ విషయాల్లో |పజలకు కూడా ఆసక్తి, ఇష్టం, [పేమ 

వుంటే, వారు, వారి చుట్టూ చేరతారు. మీరు పువ్వును అడగలేరు 

కదా, నువ్వు ఎప్పుడు వికసిసావు ? ఎందుకు పరిమళం 

విరజిమ్ము తావు?” అని, అటువంటిదెనేమో, ఈ కారణం 

ఉద్దేశ కం కూడా” అన్నారు కృష్టా బ్. 

టి అ ఛి 

“కృషమూర్తి ఫాండేషన్,”కి వుపుల్ జయకర్ 

_పెసిడెంట్గా వుంది. కాని, సభ్యుల్లో ఆమెయెడల అసంతృ ప్లీగా 

పున్నట్లు కృష్ణమూర్తి గమనించారు. 

థి © తి 

1979 జనరల్ ఎన్ని కల్లో ఇందిరాగాంధి పూర్తి మెజారిటీతో 

ఐజయం సాధించింది. కృష్టమూ ర ఇరిడియా వచ్చి నా 

ఆయన్ని చూసే వ్యవధి చిక్కనంత పని ఒకిడిలో వుండి 

పోయింది ఇందిరాగాంధి. 
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[080.నవంబరులో కృష్ణమూ రికి కొలంబోలో నాలుగు 
ఉపన్యాసాలు ఏర్పాటుచేయబడ్డాయి. ఆయన్ని శ్రీలంక 

పభుత్వం ఆహ్వానించింది. అక్కడ పభ్యుత్వ గెస్ట్హౌస్లో 

వున్నారు. ఆయన వెంట పుపుల్ జయకర్, నందిని, మేరీ 

a నా సదు ఇ మ్ © మే గ గద్య వే 4 రు చ జింబాలి బ్బ వున్నారు. (పజలు, (పభుత్వం ఆయనకు ఘన 

నాషగతం ఇచ్చారు. 

“డై ౦ స్టవులు సందెహించరు. వారికి విశ్వాసం, నమ్మకం 

ముఖ్యం. మతపర మైన విచారణలో సందెహం చాలా మముఖ్య మైన 

సంగతి. అనీబిసెంట్లో సంశయం వుంది. తత్భలితంగా 

ఆమె కె కైరిస్ట సవ వ వుతాన్ని వదిలేసింది. కాని, (కనుంగా ఆఅ మె 

ఒక సంస్టలో చిక్కుకుంది. దానితో అమె జీవితంలో 

సజివత్వాన్నే కోల్పోయింది,” అంటూ కృష్ణమూ రి ఆ సభల్ని 

ప్రారంభించారు. 

“ సందేహం, దాని స్పష్టత జీవితంలో అతిబలీయమైన 

సజీవత్వం. భాంతులతోకూడిన మనసును, సందేహం శుద్ది 

చెస్తుంది. ఇండియా (కమంగా అటువంటి విధానాన్ని పొగొట్టు 

కుంటోంది. ఒక్క సందెహం ద్వారానే, సత్యాన్ని చేరుకో 

గలుగుతావు, నమ్మ కం, విశ్వాసంలో చిక్కుకుంటె, సందేహం 

అంతరిస్తుంది. 

“ సంశయం, దివ్యలేపనం వంటిది, ఆది మంట 
పట్టించినా అమోఘంగా నయంచెస్తుంది. ఆ సంశయం శాశ్వత 

| పేమకు జన్మ నిస్తుంది. అది మనోకల్మ షాన్ని కడిగేస్తుంది” ; 

అన్నారు కృష్టాబీ, 
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కృష్ణమూ రి బుషీవా్యలీ వచ్చారు. అమెరికా. ఇంగ్లం డు- 

ఇండియా __ కృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్స్ వారు బుషీవ్యాలీలో 

కృష్టమూ రి సమక్షంలో భవిష్యతి కార్య కమం గురించి చర్చిం 

చేందుకు సమావేశమయ్యారు. ఆ సమావేశం, తర్వాత 

మ|దాసులో జరిగింది. 

1980లో దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి రాధాబర్ని యర్ 

అధ్యక్షుల కృష్ణాజీని అడయార్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ కేంద 

కార్యాలయానికి ఆహ్వానించారు. కృష్టాజ్ అంగికరించారు. 

ఆయన అక్కడ అడు పెట్టి సమయానికి ఎందరో పెద్దలు, 

సభ్యులు ద్వారంవద్ద సి స్వా గత పూర్వకంగా వెచివున్నారు. 

నవంబరు-మూడవ తేదిన రాధాబర్నియర్తో కలసి 

కషోజి న౬భి ఏడు ఏళ్ళ తర్వాత దివ్యజ్ఞాన సమాజ ఆవరణలో 
డి ఉం 4 

కృష్ణాజీ అక్కడనుంచి బీచ్ ఒడ్డున నడుచుకుంటో రాధా 

బర్ని యర్ ఇంటికి వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత అయన ఎప్పుడు 

మ్యదాసు వచ్చినా ఆమె ఇంటికి తప్పకుండా వెళ్ళే వారు. 

ట్ చ్ ఇ 

(వతిరోజూ _ తెల్లవారితే చాలు తాను ఎన్నడూ ఎరగని, 

చూడని అపురూప మైన, అపూర్వమైన, అద్భుత మైన ఒక గొప్ప 

సంగకి తన కళ్ళ ముందు (పత్యక్షమైనట్లు ఆశ్చర్యంతో చూసే 

వాడు క్యష్టమూ రి రి. అది ఒక కొ త్త రోజుగా ఆయనకు దర్శన 

మిచ్చె ది. అది అన్ని రోజుల వంటి మామూలు పాత రోజు 

మాతం కాదు. అటువంటి రోజు అంతకు ముందు ఎన్నడూ 

రానట్లు, లేనట్లు, తాను చూడనట్లు చూసేవాడు. 
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ఒకరోజు ఉదయం ఎండవేళ నడచివెడుతోవుంటేి, దారిలో 

ఒక చోట ఒక ఎండుటాకు రాలి నేలమీద పడి వుండటం 

చూశాడు కృష్ణమూ రి, అ అకు పసుపు పచ్చ గానూ, ముదురు 

రుపురంగులోనూ నుంది. ఆ అకు అంత దశలో వున్న ప్ప 

టికీ, ఎంతో అందంగా వుంది. అది సహజంగా, చుకుఐగొ, 

ఉల్లాసంగా, పూర్థి అందంతో నిండుగా వుంది. చెట్టుకు వుండే 

శ కే వేసవి వెడీ అంతా అ ఆకులో వున్న టే వుంది. అది 

వాడిపోకుండా అందంగా వంది. 
| 

“కాని, మనిషి దుఃఖంతో, బాధతో, రోగంతో, ముసలి 

తనంతో, ముడుచుకుపోయి, అందవికారంగా, అశాంతిగా, దెన్య 

స్పితిలో ఎందుకు చనిపోతున్నా డు 1) మనిషి ఆకు అంత 

అందంగా, సహజంగా ఎందుకు చనిపోలెకండా వున్నాడు 1” 

“ మనిషిలోని లోపం పొరపాటు తప్పు ఏమిటి ? 

దెహానికి సంబంధించినంతవరకు, ఈ డాక్టర్లు... మందులు __ 

హాస్పి టల్ _- ఆపరేషన్స్. జివితానికి సంబంధించినంతవరకు 

మరణవెదన __ యాతన _ బాధ వున్నాయి అదెవిదంగా 

సంతోషాలు. సుఖాలు ఆనందాలు. ఇవస్ని వున్నా మనిషి 

ఎందుకు చిరునవ్వుతో గొప్ప గా ఆకు అంత సహజంగా 

ఎందుకు చావలేకపోతున్నా డు | 

“మీరు మీ పిలలలకు చదువు, రాత-శాసప్తజానం 
రా ద్ద 

సమ స్త విద్యలు __ వ్యాపారం __ ఉద్యోగం అంతా, అన్నీ 

నేర్పినబే; గొప్పగా, సహజంగా, అందంగా, ఆనందంగా 

చావడం గురించి కూడా చెప్పి, నేర్చు డం మంచిది. 

“వమనం జీవితంలో ఎన్నో సంగతులు నేర్చు కోవడంతో 

పాటు, సహజంగా చావడం కూడా అందులో ఒక భాగమని 
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తెలుసుకోవడం మంచి సంగతి, పిల్లలకు చావు గురించి 
వికృతంగా భయంకరంగా వై రాగ్యభావంతో చెప్పడం కాక, 
దాని గురించి శాంతంగా, సౌమ్యంగా వివరించి చెప్పాలి. 
మి మాటలతో “'చావు-పుట్టుక ; జీవితం_మృ తు కవు” ఒక్కటే, 
సమానమే అనే భావం ఏర్ప డాలి వాళ్ళలో. 

“ పునరీవితం లేదు. అది వటి మూరమెన నమ్మ కం. జ రు | man 

““ ఈ అందమైన భూమిమీద సకిది కొన్నా ళ్ళు జీవించి, 
తర్వాత మరణిస్తుంది. జివితంయొక్క కదలికను అంతటినీ 
అవగాహన చేసుకోవడానికి దయ. _పేమతోకూడిన జ్ఞానం 
అవసరం. అకు పండి, ఎండి, నేల రాలు నట్లు. మనిషి జీవితం 
కూడా అట్లా అంతంకావడం లక్ష్యంగా పెట్టుకో వాలి, [పతి 
ఒక్కరూ. చావు, తనకూ ఇతరులకూ భయంకరం అసహ్యం 
కాజాడదు. అని, దాన్ని తోసేసి, నిరాకరించవలసినది కాదు. 
చావును ముందుకు పొడిగించి, వాయిదా వేయవలసినది కాదు. 
“అది మనతో రా తిం-బవళ్ళు వున్నదె 1 *” అనే భావం వునలో 

వుండాలి. ఆ భావంలోంచి అసాధారణమైన, (బహ్మాండమైన 

మవిశాలభావం పుడుతుంది. 

కృష్టాజీ ఒకరోజున మేరీజిం బాలి స్ట్తో న్ (పతిరాతి 
ధ్యానం నన్ను మెల్కాల్పుతోంది. అ సమయంలో నేను 
కానిది నాకు పరమెనది_నాకు భిన్న మైనది. అవ్య క్రమెనది 

ఏదో అది నాతో వుంటోంది, 

‘ వతిరా తి నన్ను మేలొల్సే రా ధ్యానమే, స్వేచ్చ. 

అదే జ్ఞానం. ఆ స్వేచ్చ, అందర్నీ, అన్నింటినీ (పెమతో 
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అచు శాత తతత న 

కలుపుతుంది, అది ఎటువంటి పపంచమంటే, మూాలు 
జడి 

సంజ్ఞలు = ఛాయలు ల గుర్తులు పతిబింబాలూ లో సం 
లర 

జాపకం_అనే వాటి జాడలేని. పపంచం. అది అగ చుర ౯ 
న 

హా 

అన్య క్త కం_-అనంత౦_-అపారం-- ఆనందం = దులో ఎ 

నిర్మలం---నిశ్చ లం [ప్రశాంతం అయిన [ప్రపంచం 

“ఆవిధంగా గడచిపోయే (పతి క్షణం, [ప్రమా య యాం, 

అదే తిరిగి _పేమగా దర్శనమిస్తుంది. అందు బంధు, ఈం 

లేదు. దానికి మూలాధారం ఆంటూ లేదు అది నిర్వ తా = 

పకాశి సుంది. 
నత 

“వునం అంతవరకూ _పేముతో, ఇష్టంతో, es ప. 

కుడ, అచు ఆశతో ; శ్రద్దగా, తెలివిగా, _్రయత్ని ష పూర్వకంగా గుర 

కున్న హద్దుల్ని, అంతాన్నీ ఆ (పేమ ఒక అగ్ని జెప్ప లై, 
3 

కాలే స్తుంది. 

“అటువంటి ధ్యానం--జక అందం, ఆనం యలు. ఆ 

ధ్యానంతో జీవితానికి కావలసిన దినన, ఆశీర్వాదం పవపసూణటా," 

అన్నారు కృష్ణాజీ. 

ఆ డిశంబరులో ఇందిరాగాంధీ, రాజిపవ్గాంధి, ఆయున 

భార్య పిల్లలు కృష్ణమూర్తిని చూడ్డానికి బుషీవ్యాలీ కళ్యా ౬ 

తనది 4౩ పై 9వేట్ మీటింగు కనుక, "రాష్ట్ర , పభుత్వ సిబ్బ ందెణాణజు, 

కాం గెన్వోరుగాని, బుషీవా్యలీ స సూలు ఆవరణలోకి రానమ౭కలం 

లేదని ఇందిరాగాంధీ ముందుగానే వారికి తెలియవతచిం న 

రక్షక దళాల్ని కూడా ఆ ఆవరణ వెలువలే వుండమన్నారూ. జాగా, 

వాళ్ళంతా వచ్చి, నిరాశపడ్డారు. అయినా వందలుదా _ 
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వోలీసులు, రక్షకభటులు ఆమెకు, ఎవరికీ కనపడకుండా ఆ 

ఆవరణలో చెట్ల వెనకా, రాళ్ళ గుట్టల సక్కునా కూర్చుని ఇందిరా 

గాందీని కాపలా కాశారట. 

ఇందిరాగాంది పపుల్ జయకర్తో కలసి ఆ సూలు 

ఆవరణ అంతా చూసింది. ఆ సూలు పిల్లలతో మాట్లాడింది. 

ఆ వాతావరణం చాలా ఇష్టపడింది : 

అసెంబ్లి హాల్లో కృష్ణమూర్తి, ఇందిరాగాంది పక్కన 

కూర్చున్నారు. స్కూలు - పిలలు_పరివారం_ ఉపాధ్యాయులు 

నిశ్శబంగా వున్నారు. పెల్లలు మొదటి సంస్కృత శ్లోకాలు చది 

వారు. తర్వాత కృష్ణమూ రి ఇందిరాగాంధిని మోట్లాడమన్నారు. 

కాను కృష్టమూర్రి ముందు మాట్లాడలేనన్న ది, ఇందిరాగాంధి. 

కష్టమూ రి వేదికపై పద్మా సనంలో కూర్చు ని, పిల్లలకు మాట్లా 

డారు. జ తర్వాత ఇందిరాగాంధి వెళ్ళి, కృషమూ రి పక్కున 
(3) అబల 

కూర్చుని కొదిగా మాటాడీంది, 
a na) 

కృష్టమూ రి, ఇందిరాగాంధి బుషకొండవై పు నడచి 

వెళ్ళా రు; సాయం తం వెళ, తర్వాత మరిీచెటుకింద కూర్చుని, 
wy 

మాట్లాడుకున్నారు. రాతి వెన్నెల్ల్ భోజనం చేశారు. 

1981 అక్టోబరు ఇరవై ఆరున కృష్ణమూ రి ఢిలీలో 

వున్నారు. జబ్బుపడి నీరసంగా వున్నారు, ఇండియా 

_పెసిడెంట్ శ్ర నీలం నంజీవరెడ్డి, కృష్ణమూ రిని తనతో వుండ 

మని ఆహ్వానించారు. 

నవంబరు రెండవ తేదిన కృష్ణమూ రికి రాష్ట్రపతి భవ 

నంలో నిదు ఎర్చాటు చేయబడింది, కృష్టమూరర్డితో పువుల్ 

జ యంకర్, అచ్యుత పట్వర్టన్, నారాయణ్, నందిని వున్నారు. 
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సంజీవరెడ్డి ఎంతో భక్త గౌరవాలతో కృష్టనుూ రిని ఆహ్వానించి 

తీసుకున్నారు. కృష్టవసూ రి చాలాకాలంగా పరిచితులై న 

ఆర్. వెంక [టామన్ గారితో సంభాషణ [పారంభించారు. అ రోజు 

కృుష్తవమూ ర్తి ఎ|రంచు ఖదరు పంచె, లాల్చీ ధరించి, పెమీద 
ణ = 0 ద 

ఉ తరీయం వేసుకున్నారు, ఇందిగాంధి విందుకు కొంచెం 

ఆలస్యంగా వచ్చారు. 

త్త @ 2 

1982_నవంబరులో కృష్ణమూర్తి ఢిల్లీలో వున్నారు. 

బుషివ్యాలీ స్కూల్లో పనిచేయడానికి వుపుల్ జయకర్ కుమా రె, 

రాధిక అమెరికానుంచి వచ్చింది. ఆ మధ్యకాలంలో ఆ సూలో 
ల టొ రాం 

ఎంతోమంది మెధానలు చేరారు. అఆ సూ్కూల్ల్ నే కాదు, దాని 

అనుబంధ పారశాల ల్లో కూడా విద్యావంతులు చేరారు. మొత్తం 

మద్ర ఆ స్కూళ్ళలో ఒక నూతన చై తన్యం వచ్చింది. 

రాధిక బుషివ్యాలీ స్కూల్లో “డై రెక్టర్ ఆఫ్ స్టడీస్,” 

గాను నారాయణ (పిన్సి పాల్ గాను శ్రద్దగా పనిచియడం 

చూసి కృషాజీ' చాలా సంతోషపడారు. ఆ సందర్భంలో కృషాజీ, 
£9 G £9 

“ నేను వున్నా, లేకపోయినా ఇంగండు._అ మెరికా. ఇండియా 

స్కూళ్ళలో పనిచే సేవారు, (పతి ఒక్కరూ కాంతివంత మైన 

ఒకో దీపంగా తమకు తాము వెలగాలని కోరుతున్నాను,” 

అన్నారు. 

నవంబరు పద్దెనిమిదవ తేదీనుంచి కృ ష్టమూ రికి మొదటి 

సారిగా కలకతాలో నాలుగు ఉపన్యాసాలు ఏర్పా టు చేయబడ్డాయి. 

కృషమూ రితోపాటు సునంద, పామాపట్వర్షన్, అచ్యుతపట్వర్షన్, 
ణ అలి థి 0 

డాక్టరు పరుచూరి, పరమేశ్వరన్ కలకత్తా వెళ్ళారు. 
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“* ఆ మర్నాడు కృష్ణమూర్తి మేరీకి రాస్తా” ఇక్కడ 

నా సభలకు |బహ్మాండమైన |వచారం జరిగింది. నా బోధల్ని 
పక్రికలు నిండుగా పకటించాయి. ఐదారువేలమంది జనం 
నిశ్శ బ్రంగా, ప్రశాంతంగా ఏన్నారు. 

“కలకతా ఇరుక్కు మురికి. అత్యధిక జనాభా కల 

సగరం. ఇర్భడ కమూూనిస్ట్ (పభుత్వం ఎర్చ డివుంది. 

గంటలకొద్ది క రెంట్ కోత అన్నారు. 

కలకత్తాలో కృష్ణమూర్హి అనేక విషయాల పై మాట్లాడారు* 

అన్ని పెపర్తూ ఆయన జీవిత విశేషాలతోపాటు, ఆయన తత్వ 

విచారణ గురించి రాశాయి. 

ట్ర ఠి ® 

ఆ సంవత్సరం (బాక్ వుడ్ స్కూలు బిల్లింగుకు నిప్పంటు 

కుంది. కాని, కృష్ణమూర్తి వుండే గదిలో ఆయన బట్టలూ, అవీ 

భ|దంగా వున్నాయి. 

కృష్ణాజీ జీవితం _ తత్వం ఆధారంగా తీసుకుని, ఐదెళ్ళు 

[శమించి “THE CHALLANGE OF CHANGE” అనే. కలర్ 

కినిమా తీశారు. 

1988 నవంబరులో కృష్ణమూ రి బుషివ్యాలీలో వున్న 

సప్పుడు, “కస్టర్డ్ యాపిల్స్” పేకెట్ ఒకటి పుపుల్ జయకర్ 

ద్వారా ఇందిరాగాంధీకి పంపించారు. అది అందిన సంగతి 

సంతోషంతో తెలు సకుంటో 

గౌారవనీయులై న కృష్ణా జీగారికి, 

ర్చి (ప్రేమగల ఉ తరానికి నేనెంతో కృ తజ్జారాలిని, 

మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం నాకో (పత్యెకానుభవం. మి వ్ల దాస్ 

(పో (గొమ్స్బ్కి విఘాతం కలిగించి, మిమ్ముల్ని రమ్ము నడం 

తప్పుగా, దోషంగా భావిస్తున్నాను. కొసం నేనే నా సమ 
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యాన్ని ఎర్పాటు చేసుకుంటాను. ఈ రెండునెలలూ నాకు 

పని ఒత్తిడి. వచ్చే _ పోయే వారు వుంటారు. మామూలుగా 

[ప్రభుత్వపరంగా వుండే కార్య |కమాలు వుంటాయి. ఫీ|బవరి 

12, 18 తేదీలలో బొంబాయిలో నాకు ఒక పో గాం వుంది, 

ఏమా (త్రం వీలున్నా ఆరెండు రోజుల్లో మిమ్మల్ని అక్కడ 

మీరు డైమమని తలుసాను. 

_పేవుతో, 

బందు 

ఆ [ప్రకారమే బొంబాయిలో ఇందిరాగాంధి, కృష్ణ 

మూర్తిని కలుసుకుంది. వారిద్దరూ ఒక గంటకు పై గా మాట్లాడు 

కున్నారు. ఆమెతో కృష్ణమూ రి మేడదిగి, ఆమె కారు దగ్గరకు 

వెళ్ళి, ఆమె రెండు చేతుల్నీ _(పేమగా తీసుకున్నారు. అదే 

వారు చివరిసారిగా కలుసుకోవడం. 

వే ఖ్ 2 

ఆ రోజులోనే “ The Challange of Change  wని కృషాజీ 
గ £9 

జీవితంమిద ఒక పూర్తి నిడివి రంగుల చి|తం విడుదల 

అయింది. దాన్ని అమెరికన్ ఫౌండేషన్ (టస్టీలలొ ఒకరు 

చి తీకరించారు. అది చాలా అందంగా తయారైంది. 

న్ గా 2 

ఆ రోజుల్లో కృష్ణాజీ మితులతో మాట్లాడుతూ, 

“వనక తెలిసింది, చేతనై నది - నిత్యం మన తెలివితో 

తెలిసి చేసేదాన్నే “ధ్యానం” అంటాం. ఆఅ ధ్యానానికి 

పద్మా సనం వేస్తాం. క్రీ నామాన్నో, =— మం తాన్నో ఆప 

కుండా జపిసాం. ఓ రూపాన్ని మనసులో (పతిష్టించుకుంటాం. 
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ఆ కార్యకలాపమంతా-మన క్ర్కెలో భాగం, ఆలోచనతో ఒక 

యత్నం. అదంతా వట్టి పనికిమాలిన సంగతి. అది నిరర్షకం,. 

ఆ విధానమే నిజమైన ధ్యానాన్ని నాశనం చేస్తుంది, ఆపిస్తుంది, 

అడగిసుంది. 
GG నా 

“ధ్యానం చేస్తాననడం, వాయిదా వేయడం. క్షణక్షణానికి 

సత్యాన్ని _గహించుటే, ధ్యానం, అదే ఆత్మజ్జానం-స్వ స్వరూప 

ధ్యానం, అన్నారు. 
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1984_ఏ,|పిల్ పదిహేడవ తేదిన యు. యన్. ఒ. వారు 

“దాన్ హౌమర్ షెల్డ్” లై బరీ ఆడిటోరియంలో కృష్ణమూ రీ 

ఉపన్యాసం ఏర్పాటుచేశారు. “అంతర్జాతీయ సమితిగా 

[ప్రపంచంలో అనాటినుంచి, ఈనాటివరకు అనేక సంస్దలు _ 

సంఘాలు _ సమాజాలు శాంతికసం స్తాపంచబడశ్తాయి. కాని, 

ఏనాడూ (పపంచం శాంతిగా లేదు. దానికి అనేక కారణాలు_ 

జాతీయవాదం, మత వ్యతి రకత, వరాలు, జాతులు, తరగతులు 

మొదలై నవి ఎన్నో వున్నాయి. 

“ఎందువల్ల ఇన్ని వేల సంవత్స రాలలోనూ మానవులు 

శాంతిగా బతకలెక పోతున్నారు ? అశాంఓకి | పథాన కారణం, 

మనం. మనం_హిందూ, శ9 స్తవ, ముస్లి లగా, ఇంకా అనేక 

విధాల విభాగమై వున్నాం. (పపంచ అశాంతికి కారణం, మన 

మని మనం ఎప్పుడైనా గుర్చించామా ? హింస, యుద్దం, 

బజకి కారణం మనమే :” యుద్దం జరుగుతున్న ది “బీరూట్”లో 
దు, మన హృదయాల్లో, మన మనసుల్లో. ౦ 

క్కు సంఘాన్ని, ఈ సమాజాన్ని సృషించింది, మనం. 
ర 

అటువంటి దాంట్లో మనం నివసిసున్నాం. మనమె ఈ సంఘం, 
MN 2) 

సమాజం, _ సంస్థ. అన్నీ, అంతా మనమే, కనుక [పతి 

ఒక్కరూ లోపలా, బైటా పూర్తిగా, హెతు బద్దంగా మారనిది 

[ప్రపంచంలో శాంతి, న దతలు వుండవు. 

“మనిషి మనసు, మెదడు ఒక పత్యేక పద్దతిలో, 
సాం[పదాయంలో, మతంలో రూపొందించబడతాయి. అందు 

చేత అతడు షరతుల్లో, హద్దుల్లో, పరిమితుల్లో బతుకుతాడు, 

అటువంటి హద్దులు కల మనిషి స్వేచ్చ పడటం సాధ్యమా? 

అసలు ఆ మనిషి ఎందుకు బందిగా వున్నాడు? పలి ఒక్కరూ, 

పతి క్షణం (పతి వానల లోపలా, బైటా రక్షణ కోరతారు -_ 

అఎఐ _ జాతి మతం, సంస్టల చాంరా. 
వూ 
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“ప్పనం మన జీవితాన్ని మార్చు కోకపో తే, భూమిమీద 

డిని ఎటా సాపించగలం ? (పతి ఒక్కరూ తానొక పత్యేక 

వ 

cs] 

వ్య క్రి ననుకోవడం వల పవంచంలో వినాశనాని? తెచి పెటు 
గ్ ల బప 

1౦. ఒకరిని, ఒకరం చంపుకుంటున్నాం. లేదా, 

నష్టం, కష్టం, హాని, అశాంతి, బాధ కలిగిస్తున్నా౦, చివరికి 

గ్ కూడా చేసున్నాం. దానికి కారణం “నేను-నాది” అనే త్ర 

న రొ ఇతి “ఏ 
బుద్ది.ఆ బుద్ది మారాలి. మనిషి స్వచ్చగా వుండాలి. ఆనాడే 

“వనసు, మెదడు నిరంతరం గతంతో నిండివుండటం 

వలన, ఎవరూ శాంతిగా, [ప్రశాంతంగా పుండలేకపోతున్నారు. 

మన నిత్య జీవితం అసంతృ పైగా, వఏిసుగుగా, ఒంటరిగా సాగు 

తుంది, అనేక స్వయం కల్పిత కారణాలవల్లి. దాన్ని ంచి 

అస్సి ంచుకునెందుకు వతం, సాం పదాయం, పద్దతి, జాతీయత 

ఇంకా, ఇంకా అనేక రకాలైన వినోదాల ద్వారా పారిపోవడానికి 

చూసారు. 

“ఈ విధమైన జీవన విధానం, ఇప్పుడు మన మెకాదు 

ఇక్కడే కాదు వేల, వెల సంవత్స రాలనుంచి ఇలాగే 

గడుస్తోంది.” 

(ప్రపంచంలో రోజు రోజుకి ఘోర యుద్దాలు, అన్యా 

యాలు, హత్యలు, అ |కమాలు చూసి కనీసం ఐఏ ఒక్కరిలోనూ 

మార్చు రాలేదని, తన ఉపన్యాసాల, బోధల, ' చర్చ లవల్లి 

పయో జనం లేకపోయిందనీ బాధపడ్డారు కృష్ణాబీ. 

తనకు సన్నిహితంగా వుండి వినిన వారిలో కూడా 

మార్చు లేక పోవడం ఆయనకు ఆశ్చ ఠల్యకరంగా తోచింది, 
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ఏ ఒక్కరిలోనూ మార్పూ, పరిణావంవున్నా, తన బోధ 

ఫలించినట్లు, |పజలు వికాసం చెందినట్లు సంతోషించేవారాయన. 

ఇన్ని సంవత్స రాలలో ఎందరికో మాట్లాడారు. ఎన్నో రాశారు. 

చెప్పారు, చర్చించారు. అయినా ఏ ఒక్కరిలోనూ అది 

లోతుగా వెళ్ళ లేదని వాపోయారు, కృష్టాజీ. 

ళ్ 3 తి 

ఆ రోజు ఉపన్యాసానంతరం ఒక పత్రికా విలేకరి మాట్లా 

డుతూ, “ ఈరోజు మనం ఒక నాగరికుని, నుర్యాద స్తుళ్లి 

చూశాం. జంకు బిడియం లేని వానిని కలుసుకున్నాం, 

అతనిలో అంతులేని ఓపిక, ఓర్పు వున్నాయి. వాటితోపాటు 

అతని కీ వత, అతను చేపట్టిన కార్య కమం కనపడుతున్నా యి. 

అతని స్పష్టత, లొద్భష్టితో కూడిన వ్యాఖ్య - వమర్శ ల చర్చ 

మనల్ని నిజంగా ఒక స్వేచ్చాపరుణ్ణి చూశామనే సంతోషాన్ని 

కలిగించాయి. ఇక్కడ మనకు ఏశాల మైన దృక్పధం కలిగిన 

ఒక సంపూర్ణ స్వెచ్చాపరుడు. ఒక రకమైన ఆధ్యాత్మిక 

అధికారి కనుపించాడు,” అన్నాడు. 

® థి థి 

ఒకసారి కృష్టమూరి మితులతో మాట్లా డు తూ, 

“దుఃఖాన్ని అంత మొందించాలని, దానికి అతీతంగా వుండాలగి 
ఆశించకూడదు. దాన్ని నిరోధించాలనీ యత్నించనూ కూడదు, 

దాన్ని ంచి ఒక్కక్షణం కూడా దూరంగా వుండక, దానితోనే 

వుండాలి. దానికి ఎరుకలో వుండాలి. దాన్ని వదలి దూరంగా 

వెళ్ళు కూడదు. 

“దుఃఖం వున్నప్పుడు, _పేవకు తావులేదు. దుఃఖ 

మంటే 561 Py కాదు. దుఃఖం ఒంటరితనాన్ని, నిరాశనీ, 

నిస హని, ఏకాకిననే భావాన్నీ, విడిగా వున్నాననే అలోచననీ 

కలిగిస్తుంది. 
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“అసలు మనలో ఆ దుఃఖం ఎలావందో దాన్ని జ్యాగ 

తగా, పరిశీలనగా, నెమ్మదిగా, ఓర్పుగా నిదానంగా, లోతుగా, 

నిజాయితీగా, వివరంగా పరిశీలించాలి. ఆ దు(ఖంతో మనం 

కొంతకాలం వుండాలి _ అంటే, అది ఎంతకాలపుని కాదు. దానితో 

కొంతకాలం వుండటమే ముఖ్యమైన సంగతి, 

“దుఃఖపటేవానినుంచి , దుఃఖం వేడు కాదు, భిన్నమూ 

కాదు. దుకఖంనుంచి పారిపోయి అన్నిరకాలై న పయత్నాలూ, 

పనులూ చేస్తారు, దాన్ని తొలగించాలని, 

“అసలు పద్దతి, అది కాదు. ఆ దుఃఖాన్ని ఒక అంద 

మైన చంటిబిడగా కీసుకుని, చూసుకోవాలి. అంతేకాని దాన్నించి 

తప్పించుకు ని పారిపోకూడదు. దాన్ని నిజంగా, లోతుగా 

చూ నట్లయితే దానికి తప్పక అంతం వస్తుంది, 2 అన్నారు. 

1984 నవంబరు నాల్గవ తెదిన కృష్ణమూ రి - దలై లామా 

ఒకే వేదికమీద మాట్లాడతారని దేశ, దేశాల బౌడ్డ సన్యాసులకు 

తెలిసింది. ఎంతోమంది ఆ సభలకు హాజరు కావచ్చు ననుకుంటు 

న్నారు. కాని, ఆ ముందురోజున అంటి, నవంబరు మూడవ 

తదీన వుపుల్ జయకర్ ఇంట్లో కృష్ణమూర్తి, దలై లామాతో 

పాటు ఇందిరాగాంధికి కూడా విందు ఏర్పాటు చేయబడింది. 

ఆ సమావేశాలకు అన్ని ఏర్పాట్లూ చురుకగా జరుగుతున్నాయి. 

ఆ అక్షోబరు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదిన కృష్ణమూ రి, 

మేరీజిం బాలి స్ట్ ఢిల్లీ వచ్చారు. కృష్టమూ ర్తి సఫ్దర్ జంగ్ 

రోడ్లోవున్న పుపుల్ జయకర్ ఇంట్లో వు వున్నా వేరీ తాజ్ 

మహల్ హా హోటల్లో వుంది. ఇండియాలో ఆమె అరోగ్యం అంత 

బావుండదు. ఆ సంగతి కృష్ణమూర్తికి తెలుసు. 
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ఆ తర్వాత నందిని, ఆసిత్ చాందిమల్, పట్వర్హ న్కూడా 

వచి, కృషవమ్నూ రితొ చేరారు. బి = 

ముఫవ ఆదిన వై స్-| పెసిడెంట్ వెంక టామ్ 

రాష్ట్రపతి భవనంలో ఎర్చాటుచెసిన విందుకు కృష్టవమూ ర్రితో 

పాటు పుపుల్ జయకర్, మెరి జిం బాలి సీ స్, పట్వర్షన్ కూడా 

హాజ రయా్యరు 

అ సాయం (తం కృష్ణమూర్తి రి త్వరగా భోజనం ముగిం 

చారు. కృల్ జయకర్ తాను రాసిన కృష్టాజీ జీవిత చరి [త 

చదివి వినకు కృష్ణమూర్తికి. అక్కడ మెరీ కూడా వుంది, 

పుపుల్ జయకర్ ” ALCVONE” అని వున్న పేరా చదువుతో 

వుంటె, కృష్ణమూర్తి ఆమెను అపి, “అలి యోన్” అంటె అర్హం 

తెలుసా?” అని అడిగారు. అంటే, “The Brightest star in 

the Pleiades " అని అర్హం”' అని చెప్పారు కృష్ణా జీ. 

పుపుల్ జయకర్ చదువుతోంది. కృష్ణమూర్తి వింటూ 

అకస్మాత్తుగా పక్కకు తిరిగి, “దాన్ని మీరు గమనించారా? 

నేను దానికి నమస్కారం చేసాను,” అన్నారు. అంతె! 

ఆ మర్నాడు ఉదయం శీ-20 నిమిషాలకు డిల్లీ లో 

ఇందిరా గాంధి హత్యచేయబడింది. దేశమంతా అల్లకల్లోల 

మెంది, అదంతా కృష్ణమూ రి టి. వి లో చూశారు. 

పుపుళల్ జయకర్ పరుగు_పరుగున ఇందిరాగాంది నివాసా 

నికి వెళ్ళింది. జరిగిన సంగతి కృష్టా జీకి పోస్ చేసింది. 

అఆ మధ్యాహ్నం వరకు కృష్ణమూర్తి గంభీరంగానే వుండీ 

పోయారు. ఆ తర్వాత పుపుల్ జయకర్తో *ఇందిరాగాంధి 

గూర్చిన బ్ఞాసాల్ని మ్ వునసులో వుంచుకోకండి. ఆ జ్జ 

కాలు ఆమెను భూమికి బంధిసాయి. ఆమెను వెళ్ళ నివ్వండి, 0) 

అన్నారు. 
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అసిత్ చాందివల్ కృష్టమూ రిని (బాక్ వుడ్, సానెన్, 

ఇండియా, ఒహైలలో విన అనేక కలర్ ఫొటోలను ఒక 

క్రమంలో అవు మర్చి, చిన్న పరిచయం రాసి, గొప ప్ప పు పు సకంగా, 

సర్వాంగ సుందరంగా తయారుచేసి దాన్ని కృష్షమూ ర 
(3a ద 

ఎనభై ఐదొఏట జన్మ దినకానుకగా ఆయనకు సమర్పించాడు. 

అదే, ‘THE THOUSAND MOONS” 

వ్ * ఖ్ 

కృష్ణమూర్రి జీవితంలో ఏది స్పాపించడానికే, నిర్మించ 

డానికి అంగీకరించకపోయినా, అనుమతించక పోయినా తన 

పెరు మీద ఒక విద్యా సంస్ద స్టాపంచడా నికి అంగికరించడం 

కొందరికి ఆశ్చ ర్యకరంగా తోచక మానదు. 

మః కృష్ణమూ ర్థి ఫాండేషన్ ” పేరుమీద ఇండియా _ 

ఇంగండు _ అమెరికాలలో కమిటీలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ కమిటీలు 

కృష్ణమూర్తి రి సు స్తా ల్ని అచ్చు వెసాయి. ఆయన ఉపన్వాసాల్ని , 

ప్రయాశగణాల్ని, వసతి ఏర్పా ట్లనూ చూసాయి. ఒకసారి కృష్ట 

మూ రి తన గురించి చెప్పుకుంటూ, “నాకు వి బ్యాంకులో నూ 

ఎకౌంటు లేదు. నేను పొగ తాగను. మద్యం ముట్టను. 

మాంసం తినను. నాకు ఏ అలవాటూ లెవు. నాకు కావలసిన 

వన్నీ, వి మి|తులే సమ మకూర్చి పెడుతున్నారు. స్నే హితులిచ్చే 

బట్టలే కట్టుకుంటాను. మరికొందరు నా పుస్తకాలు అచ్చు వేస్తారు. 

కొందరు అమ్ము తారు. నాకు ఎక్కడా ఇల్లూ, ఆశ్రమం 

అంటూలేదు. ఈ |పసంచమే నా ఇల్లు,” అన్నారు. 

కృష్టాజీకి జీవితంలో ఇష్టమైన విషయం, ఐద్య, అయన 

కోరి, స్తాపించిన అనేక పారశా౭ ల్ని, ఆ కమిటీలు నడుపుతాయి. 

పిలలలో జాతి, మత, వర్గ, వర్ణ వివక్రతలు గాని, ఎటువంటి 

దురభిమానాలుగాని లేకుండా చూడ్డం, ఆ విద్యాలయాలు 
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లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా, తగిన ఉపాధ్యాయులు దార కడం కష్టం, 

కృషమ్టోజ్ (పతి సంవత్సరం ఆయా పారశాలలకు వెళ్ళి పిల్లలకో 

_ ఉపాధ్యాయులతో సంభాషించేవారు, చర్చి ంచేవారు, 

ఇండియా ఫౌండేషన్వారు నాలుగు సూళుల నడుపు 

తున్నారు : బుషీవ్యాలీ- రాజఘాట్- బెనారస్- అడయార్ లలో, 

వెంగుళూరులో “వ్యాలీసూ్యూలు,” బొంబాయిలో, “బాలానంద” 

కూడా వారి ఆధ్వ ర్యాన నడుస్తున్నాయి. ఇండియాలో ఇంకా 

అటువంటి స్కూళ్ళు అవసరమని కృష్ణాజీ అభి పాయం, 

ఆ స్కూళ్ళకు (పభుత్వ సహాయం ఏమి లేదుకాని, కొన్ని 

స్కాలర్ షిప్స్ మాతం ఇసోంది, పభుత్వం, 

(పతి విద్యార్ది తన చుట్టూవున్న పరిసరాల సహాయంతో 

తనకు తాను పూ రి ఐకాసం చెందటం, ఆ పారశాలల లక్ష్యం 

కావాలన్నారు, కృషాజి. మంచిగా మారడానికి విద్యాగ్డికి ఆ 

స్కూలు సహాయపడుతూ, అవకాశం కల్పించాలంటారు, ఆయన, 

విద్యార్దులు తాము చేసే పనుల విషయంలో సరైన అవగాహన 

ఏర్ప రచుకుంటూ, తమ వ్య క్రిత్వాలను తామే అబివృద్ధి పరచు 

కోవాలనేది, ఆ విద్యావిభానం. విద్యార్దిపై బే టనుంచి యటు 

వంటి బాధ్యత, అధికారం, బంధం, భయం వుండకూడదంటారు, 

కృష్టాజి. ఎందుకంటే, ఎటువంటి _(కమశిక్షణ అయినా, పిల్లల 
మనసునీ, హృదయాన్ని విశాలంగా ఎదగనివ్వక అణచేస్తుంది. 
విద్య, ఉద్దేశ్యం, సమాచారం సేకరించడం, విజ్ఞానా భి వృ ద్దేకాదు, 

జీవితాన్న 6తా పూర్తిగా తెలుసుకోవడం, సత్సంబంధథాన్ని కలిగి 
వుంటేటట్లు చేయడం. అటువంటి విద్యవల భయం పోయి 

స్వేచ్చ లభిస్తుంది. 
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వుంటాయి. ఆ [గంధాల పరిశీలనతో విద్యార్దులు నోట్స్ 

తయారు చేసుకుంటారు. ప్రై చదువులకు వెళ్ళిందుకు విలుగా 

విద్యారులను తయారుబెసాయి, ఆ స్కూళ్ళు. 
స) — 

సొందర్యాద్భృషే, సౌశీల్యం, పవితత, విద్యార్లుల 
ల అల L ధి 

ష్షగా వుండాలి. అటువంటి స్ఫూళ్ళి నిజమైన జీవన కేం దాలు, 

విజ్ఞాన నిలయాలు. ఎవరికివారు, లలిత కళలు, సంగితం, 

చి లేఖనం, కిడలు సదువు కుతూహలం కలిగి వుండా 

ల_టారు క;హాజీ. ఎందుకంటే, మాకు ఒక ఎద్య్యా విధానాని 
అణ . 2 

లి నడిపి మా జీవితాల్ని సరిదిదమని 

[ప్రజలు (పబుత్వాన్ని, వ.తాన్ని అర్దిస్తారు. దానితొ వతం 

పజల్ని ఒక (కవు పదకిలో ఏరాాటుబెసుంది. (పభుత్వం, 

సామ ర్హ్యంకల టెక్నిషియన్స్ ని 

పజాగీకాన్ని కాదు. ఆ విధంగా పభుత్వం, మతం విద్యా 

విధానం మీద అధికారం చెలాయించి, దాన్ని స్వాధీనంలో 

వుంచుకుని, అదుపు_ఆజ్ఞల్ల్ పెడతాయి. 

కాలం స్విట్లర్లాండ్ క సానెస్టీలోను.. వసం తకాలం - ఇంగండు 
లా 

బాక్ వుడ్ పార్క్లోనూ, శీతాకాలం ఇండియా -ఢిల్లీ.వారణాసి. 

మ ।|దాసు._ బుషీవ్యాలీ, బొంజాయిలలొనూ ఏర్పాటు చెయ 

బడేవది. a గా సంవత్సరం అనేక కారణాలవల్ల ఆయా కార్యా 

కృష్ణవమా ర్ధికి తొంబై ఏళ్ళు వై బడినా, యాబ యో్యూఏట 

ఎట్లా వుంజేవారో అట్లానే వున్నారు; కొంచెం తేడాలో, వయసు 

పెరిగినకొద్ది చెతులు వణకడం ఆరంభించాయి, అంతే; కాని, తరచు 



జబ్బు పడేవారు. ఆయన దాదాపు [పకి 

పర్యటించి, ఉపన్యాసాలిచ్చారు. ఫి|ఒ 

చివరివరకు ఆమెరికాలో పర్యటించెవారు. ఒ హై కేం, దంలో 

వుండి ఆహ్వానాల పై న్యూయార్ ా-శాన్ ఫాన్ 

ముదలై న నగరాలకు వెళ్ళి ఉపన్య్యాసాలి చ్చె వారు. 

సిస్కా- మెక్సి 

కృష్టాబీ ఎక్కుడవున్నా, ఆయన దినచర్య ఎప్పుడూ 

ఒకే మాదిరిగా వుండేది. ఇండియాలో వున్నప్పుడు, సూర్యో 

దయంతోపాటు ని|దలేచేవారు. మంచంమిద పడుకున్నా, 

సర్వేం|దియాలు చై తన్యవంతంగా వున్నా, అయనకు ఒకు 

ఆలోచనకూడా వచ్చే దికాదుట. ఉదయ ౦ యోగాసనాలు 

నలభై ఐదు నిమిషాలు చెసిన తర్వాత, నలభై ఐదునిమిషాలు 

[ప్రాణాయామం చేసేవారు. అవి కేవలం, దేహం యావత్తూ 

సఖ్యతగా వుండేందుకే : నరాలు-కండరాలు-కణాలు-సమ స్ట 

దెహం స్మకమంగా పనిచే సేందుకు మా్యతమె, ఆయోాగాసనాలు. 

కృష్ణాజి ఎప్పుడూ తనకూ, తన దెహానికీ మధ్య ఎటు 

వంటి సంబంధం లేనట్లుగా పుండెవారు. కాని యోధుడు తన 

గు రాన్ని ఎల్లా చూసుకుంటాడో అట్లా నిరంతరం తన దేహాన్ని 

బాధ్యతగా, కేం దికృతదృషితో చూసుకునేవారు, యోగం, 

షికార్లు, కంటి వ్యాయామం, సక్రమ అహారం _ అన్నీ దేహం 

సరిగ్గా పని చేయడానికే చూసేవారు. 

“నిత ్ యజివితంలో నువ్వు ఎమెనా చెయ్యి. ఏం చేసినా 

నువ్వు పరిపూర్ణ మైన, స్వచ్చ మైన ఓ పరికరం మాదిరిగా వుండి, 

పనిచెయ్యి. అటువంటి పరిపూర్ణమైన జీవితం గడుపు. ఏది 

చెయ్యి - అది సరై నది అయిల దానికి కావలసినవి, అవసర 

మైనవి అన్ని, అంతా లభ్యమౌతాయి. చివరికి ధనంతో సహా, 

నహాయము జరుగుతుంది,” అన్నారు కృష్ణాజీ, ఒకసారి, 
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ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు, అప్పటికి తనను చూడా 

నికి వచ్చిన మి్యతులతో కలసి అల్పాహారం తీసుకుంటూ 

సంభాషించేవారు. ఆ అల్పాహారంలో పళ్ళూ, వెన్న, గోధుమ- 

ఒకసారి ఇదీ _ దోసె, కొబ్బరిపచ్చడి వుండేవి. రోజూ ఒక 

చిన్న గరిటెడు కాకరకాయ రసం తాగేవారు. అవసర మైనప్పుడూ, 

ఒళ్ళు బానుండనప్పుడు మూలికల కషాయం తీసుకునేవారు. 

ఆయుర్వేదం మందులు వాడేవారు. టిఫిన్ తర్వాత రోజూ 

విటమిన్స్, మినరల్ మాతలు వేసుకునేవారు. ఆ సమయంలో 

అనేక విషయాలపై _ జాతీయ- అంత రాతీయ సమస్యల పై 

కూడా చర్చలు సాగేవి. కొన్ని సంగతుల్ని మి తుల్ని అడిగి 

తెలుసుకునేవారు, ఆ విధంగా పదకొండు గంటలవరకూ మాట్లా 

డుతూ వుండేవారు. వ్య క్తుల (పత్యేక సమా వేశాలు, 

ఇంటర్వ్యూూలు, సమస్యలు వుంటి, వారిని తన గదిలోకి తీసుక్రు 

వెళ్ళేవారు - కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే, 

పదకొండున్నర గంటలకు ఒక అరగంట వ శాంకిగా 

పడుకొని, ఏవో వు స్వకాలు చదువుకునేవారు. ఎప్పటికప్పుడు 

(ప్రపంచ పరిస్టితులు, సైన్స్ పురోభివృద్ది తెలుసుకునేవారు. 

పత్రికలు, బొమ్మల పు స్గకాలు, పకృతి దృశ్యాలు, మిస్టరీ 

నవలలూ చదివేవారు. 

మధ్యాహ్నం నూనె వర్ణనా తర్వాత వెడినీళ్ళ స్నానం 

చేసేవారు. ఒంటిగంటా _ పదిహేను నిమిషాలకు భోజనం 

సేవారు. భోజనంలో వేపుళ్ళు లేవు. మిరాయీలూ తక్కువే. 

కారం పచ్చళ్ళు ఇష్టం. ఒక్కసారి అతిథులు వుండేవారు, 

అ సమయంలో చర్చలు సాగేవి, కృష్టోబీ అప్పుడప్పుడూ 

కథలూ చెప్పేవారు. కొ త్తవాళ్ళు వుంటి, చాలావఠకు మౌనంగా 

వుండేవారు. సన్యాసులు, బౌద్ధులు, సిద్దులు, యోగులు ఎందరో, 

ఎన్ని రకాలవారో, ఎన్ని జాతుల, వతాల, డేశాలవారో ఆయన 
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భోజన బల్లదగర చేరేవారు. సన్యాసులు, నాధుపులు, యోగులు 

వాళ్ళను చూడ్డానికి, కృష్ణాజీ ఎప్పుడూ సంతోషంగా వుండేవారు, 

వాళ్ళంటే ఆయనకు ఎంతో ఇష్టం, (పేమ. బొజనవదార్షాలు 

నెమ్మదిగా నములుతూ, వాటి రుచులు గమినిసొో రెండుగంటల 

సెపు తినేవారు. భోజనానంతరం చిన్న కునుకు; 

సాయం[తం నాలుగు గంటలకు మి|తల్సి చూసేవారు. 
వాళ్ళ కష్ట-సుఖాల్ని విని, ఓదార్చే వారు. సలహాలు ఇచ్చే 

వారు. వాళ్ళను | పేమళతో తీసుకునేవారు. ఎప్పుడూ, ఎవరినీ 

తన గదిలొకి |పవేశం లేకుండా చేయలేదు. ఆ తర్వాత తన 

బూట్లు తానే పాలిష్ చేసుకుని షికారుకు వెళ్ళేవారు, పెద్ద, పెద 

అంగలు వసో, ఐదారు కిలోమీటర్ల దూరం నడీచెవారు. నడిచే 

టప్పుడు దేహం నిటారుగా వుండేది. వెంట మి (తులు వుండే 

వారు. ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు వంటే, వాళ్ళ చేతులు పట్టుకుని 

నడిచేవారు, ఎక్కువగా, ఒంటర్గా వెళ్ళ డానికి ఇష్టపడేవారు. 

ఇంటికి తిరిగి నచ్చిన తర్వాత, |పాణాయామం చేసేవారు 3 

రాతి భోజనంలో పళ్ళూ, సలాడ్స్, కాయలు, పప్పులు, 

కృష్ణమూ ర మొదటినుంచీ తాను ధరించే బట్టల వ్ష 

యంలో [ప్రత్యక డద వహించేవారు, విదేశాల్లో తన పన.లు 
తానే చేసుకునేవారు. అప్పుదప్పుడూ సినిమాలు చూసేవారు. 
మూ్యూజియమ్స్కు వెళ్ళివారు. శాస్త్రీయ సంగీతం వినేవారు, 
రాతి పదిన్నర గంటలకు ని దపోయేవారు, అయనకు 

అప్పుడప్పుడూ కలలు వచ్చె వి, 

తెల్లవారి నిదలేచేప్పటికి, పక్క దుస్పటి కొంచెంకూడా 
చెదిరేదికాదుట. 



కృష్ణనమా రి వెళ్ళిన | పజిచోటా ర౭తమంది వ్యక్తులతో 

సంబాషణలు, చర్చలు జరిపెవారు. వారు, ఆయన cK 
గ త్య 

రాక కోసం ఎదురుచూసేవారు. చిన్న చిన్న సంస్లల్లో, సంఘాల్లో 

సమాజాల్లో, బహిరంగ సభల్లో పాల్గొనేవారు. "పేదిక మీదకు 
నెమ్మ దిగా, మౌనంగా వెళ్ళవారు. ఇండియాలో అయితే, 
ఎ|రంచు పంచె, లాల్చీ ధరించేవారు. నిటారుగా కూర్చునే 

వారు. చేతులు మోకాళ్ళమీద ఆన్న్వే వారు. ఉపన్యాసానంతరం 
ఒక్క క్షణం నిశ్చ లంగా వెదికమీద కూర్చు నెవారు. తన 
కాళ్ళను ఎవరినీ తాకనిచే చ్చేవారు కాదు. తిరిగి నివాసానికి వెళ్ళ 
ముందు చేతులు జాచి మితుల్ని, పిల్లల్ని కెవారు, నెమ్మ దిగా 

నడచి, జనం మధ్యనుంచి వెళ్ళేవారు, “అందర్ని పలకరిస్తూ, 

చివరికి ఒక్కరి గదికి వెళ్ళే వారు. దాడిలో పిల్లలు పువ్వుల 

దండలు ఇ_సే, సంతోషంగా తీసుకునేవారు. వాటిల్లో కొన్ని 

దండల్ని కాస్సేపు మెళ్ళో వెసుకుని, తిరిగి పేల్లలకు ఇచ్చే సే 

వారు. 

ఎప్ప టికీ ఒక చోట స్థిరంగా వుండక అర వై సంవత్స రాలు 

పపంచం తిరిగి, తనను వినే వాళ్ళకు బోదించారు, సలహాలు, 

0 ఎక్కువయ్యి కి కొద్ద ఆయనలో చురుకుదనం 

ఏ పన్ లేకుండా మంచంమీద పడుకున్న ప్పుడు 

మాతం, కృష్ణమూ ర్థిలో ముసలితనం కనుపించేది. చేతులు 

వణకడం, దెహం ముడతలు పడటంవల్ల వద్దా పం తెలిసేది, 

ఆయన కదిలినా, ఏంచేసినా, నవచై తన్యంతో వెలిగిపోయేవారు. 

యువకుని మాదిరిగా వుండేవారు. లొం భై యో్యోఏటకూడా 

ఖండాంతరాలు |పయాణం చెశారు; ఉపన్య్యాడాలు ఇచ్చారు. 
Ca] 

అయన దెహం, మనసు మెదడు సఖ పతగా వుండి ఎసిచేనేవి, 



“కన దేహం మాట్లాడటం మానేసినప్పుడు, అప్పుడు ఆ దేహం 

మరణిస్తుంది,” అన్నారు కృష్ణాజీ. ఒకసారి. అంటూ, “ఈ 

నా దేహానికి ఒక ఉదేశ్యం వుంది _ అది మాట్లాడటం. మాటల్లో 

బోధించడం. సపంచానికీ తెలియజెప్పడం,” అన్నారు. 

మనిషని మానసికంగా మార్గా లనేడి కృ ష్టవమయారి 

ఆశయం. “మనిషి తన ఆలోచనను ఏ ఒక్కదానికే కట్టుబడ 

నీయకుండా, దాన్ని నిర్భయంగా, నిస్సంకోచంగా, కొసదాకా 

కొనసాగించాలి. మనిషిలో పరిపూర్ణ పరిణామం వచ్చి నప్పుడే, 

స్వేచ్చ సాధ్యం. స్వేచ్చ అంటే, నిశ్చలమైన, నిర్మల మైన 

పరిశోధన. ఏ భయమూ, ఉద్దెశ్యమూ, అభి పాయమూ, పద్దతీ, 

మార్గమూ అంటూ ఏమీ లేకుండా సాగించే పరిశీలన. ఎవరైనా 

తాము మనస్సంతటితో మారదలి స్తే, మారడానికి అవకాశం లేక 

పోలేదు. పతి ఒక్కరిలో ఆ శక్తి వుంది. మనిషి మారితే 

వ్యవస్థా, మారుతుంది. ఆ మారడం కూడా ఎప్పుడోకాదు 

అప్పుడే -_ ఆ క్షణంలోనే జరగాలి,” అంటారు కృష్ణా జీ. 

3 

5 

తొంభై య్య ఏటకూడా కృష్టాజీ ముసలివానిమాదిదిగా 

కనుపించలేదు. నిదానించి చూసినవారికి అమరుడుగా, శాశ్వతు 

డుగా, అనంతశ క్తి స్వరూవుడుగా కనుపించారు. అన్నింటినీ 

_్రద్దగా, చురుకుగా పరిశీలించేవారు. 

కృష్ణాజీ ఎవ్వుడూ తన పనులు తానే చేసుకునేవారు. 

అప్పుడప్పుడూ దంతవై ద్యుని దగ్గరకు వెళ్ళేవారు, వు సకాల 

షాపుకూ వెళ్ళే వారు. రెస్టారెంట్కీ వెళ్ళివారు. తనచుట్టూవున్న 

[ప్రజల్ని పరిశీలిం చేవారు. బట్టల విషయంలో ఎప్పుడూ (గద్ద 

తీసుకునేవారు. కొత్త బట్టలు కుట్టించుకోవడానికో, పాతవాటిని 
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సరిచేయించుకోవడానికో, టై లర్ దగ్గరకు వెళ్ళేవారు. అవన్నీ 

అయనకు మొదటినుంచి పరిచయమైనపె : ఆ యాచోట్లకు 

అన్ని చోట్లకు వెళ్ళి నట్లే చాలా నహజంగా, అందరిమూదిదిగా 

వెళ్ళే వారు. 

1018 లో కృష్ణమూర్తి తన ఆత్మకధ రాయాలను 
కున్నారు. దానికి “యాభై సంవత్సరాల. జీవితం” అని 

పేరు కూడా పెట్టారు. అది 1€45-సంవత్చరం వరకు జరిగిన 

కధ అయివుం డే ది. బాల జీవితం రాసి, ఎందువల్లనో 

ఏరమించారు. 

ఆతర్వాత కృష్ణమూర్తి జీవితచరిత వి. శివరావు 

రాస్తారనుకున్నారు. అయన కృష్టమూ ర్రికి చిరకాల మి (తులు. 

1909లో, ఆయన అడయార్లో వున్నప్పుడు కృష్ణ్టమూ రికి 

చదువుచెప్పే వారు. అ తర్వాత అనీబిసెంట్ స్తాపించిన “న్యూ 

ఇండియా ” అనె పతికకు ఎడిటర్ గా పనిచేశారు. ఆయనకు 

కృష్ణమూర్తి గురించిన అన్ని సంగతులు వివరంగా తెలియడం 

వల్ల, మరికొంత సమాచారం సేకరించి కృష్ణాజీ జీవిత చరిత 

దాదాపు రెండు అధ్యాయాలు రాసిన తర్వాత, జబ్బు పడ్డారు. 

దానికో ఆ రచన ఆగిపోయింది. 

194?_ళో ఇండియాకు స్వతం|తం వచ్చిన తర్వాత, 

శివరావు పార్లమెంట్ సభ్యులై నారు. కృష్ణాజీ జీవిత చరిత 

రాయడం తనవల్లికాదనుకుని, తాను సేకరించిన సమాచారాన్న ౦తా 

కృష్ణాజీ సమ్మ తిమిద ఉభయమి [తురాలైన “మెరీలూట్యన్స్ ?) 

అప్పగించారు. 
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మేరీలూట్యన్స్, లేడీఎమిలీకుమా రె, ఆమెకు కృషమూ రి 
వ్ అజాత 

చిన్నప్పటినుంచి తెలుసు ఆయనతో సన్ని హితంగావుండేది 

ఆయనతో క౭పి అనేకచో ట్లకు వెళ్ళింది. కృష్టాజీ ఉ నరం 
అత 

పత్యు త్తరాలు జరిపింది. ఆయన రచనల్ని పూ రిగాా | శదగా U ౨? (ద 
చదివి, అన్ని పష యూ లా స్పష్టంగా తెలుసుకుంది. కష్టమూ ఢి 

అనే 

తత? విచారణపె కొంశ సమాచాంల పేఠకరించ డంవల్ల ఆయన వ మ్ 
జీవిత చరి (త రాయవానికి, కృష్ణువరూ ర్తి అనుమతి "పొందింది. 

అమె ఎంతో ద ప్ శద్దలతొ విషయాలు సేకరించింది. ఆమె 
అ. he 

(గంధానికి నిసొరణ వివర జే, వన్నె తెచ్చింది. కృష్టా జీ జీ జీవిత 

చరి త మొదటిబాగం “The years of Awskenmng". రెండవ 

భాగం “The years of Fulfilment", మూడవబాగం * ₹౧౩ 

Open Door’ అనీ పేర్ల పెట్టింది. 

ఆ గ౦ంధంలొ కృష్టా జివితానికి సంబందించిన ఏ ఒకు 

చిన్న అంశాన్నీ ఆమె వదలిపెటరేదు. ఆమెకు అవసర మెన 
6 యా 

సమాచారాన్ని కృషమూ రి అందించారు. ఎన్నా సూచనలు, 
రం అది 

సలహాలు ఇచ్చి ఎంతో సహాయం చేశారు. మెరీలూట్య న్స్ కూడా 

ఆయన బోధల్ని జాగరి త్తగా పరిశీలించి రాసిఐది. 

అ తర్వాత కృష్ణమూర్తి రి జ్వితచరి|త రాసినవారు 

శ్రీమతి పుపుల్ జయకర్. ఆమె కృష్ణమూర్తి ని 1045 లో కలుసు 

కుంది. అప్పటినుంచి విడవకుండా ఆయనకు సన్ని హితంగా 

వుంటూ, అనుసరిస్తూ, వింటో, చదువుతో వెంటనంటి వుంది. 

ఆయనతో చర్చలు, సంభాషణలు, ఉత్తర_ వతు తరాలు 

జరిపింది. ఆయన రాసిన పుస్తకాలూ, ఇన్ని సంవత్స రాలలో 

ఆయన పై వచ్చిన గంధాలూ, ప (తికల్లో వెలువడే సమాచారాలు, 
తన అనుభవంలో వున్న సంగతులతో కృష్ణాజీ జీవితం రాయా 

అనుకుంది, 1978 లో ఆ సందర్భంలో కృష్ణాబీ మి తుల 
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నున్న అమూల్యనిదులవంటి కొన్ని అనుభవాల్ని సేకరించింది. 

తాను సేకరించిన సమాచారాన్ని కృ ష్టమూ ర్హికి చదివి 
వినిపించింది. అయన ఆమోద ౦ పొందింది. కృష్ణాజీని 

పూర్త మానవుడుగా, గురువుగా, తత్వవెత్తగా, బోధకుడుగా, 

నువొమెధావిగా తీసుకుని అనేక సంగతుల్ని, సంఘటనల్ని, 

సందర్భాల్ని ఆధారంగా తిసుకని ఆయన జీవిత చరి త్ర 
రాసింది, 

మేరీలూట్యన్స, పుపుల్ జయకర్ (గంధాల్లో ఓక 

ముఖ్యమైన సమాచారం వుంది. అది ఏమిటంటే, * కృష్ణాజీ 

అసలు తానెవరో, తానేమిటో అదంతా ఆయన వివరించి 

చెప్పడంగాని, దాన్నో మర్శంగా దాచి వుంచడంగాని ఏనాడూ 

అయన అభిమతంకాదు,” అన్న సంగతి. 

కృష్టాజీ తాను చెప్పి సంగతులు, బోదించే విషయాలు 

తనకు ఎక్కడనుంచి వస్తున్నాయో, అసలు వాటిమూల మెక్కడో 

ఆయన చెప్ప లేదు, దాచనూలేదు. ఆయన ఆ సంగతి చెప్పినా, 

చెప కపోయినా అ విషయం ఒక మర్మ ౦గా మగిలిపోయింది. 

ఆయన్ని మొదటినుంచీ ఏది కాపాడి, రక్షించిందో ఆ సంగతి 

ఆయన ఎప్పుడూ [పత్యేకంగా, స్పష్టంగా చెప్పలేదు. ఆ 

మర్మ మేదో, దాన్ని ఎవరూ కనుకో౫నూ లేదు. “బె టనుంచి 
ఛా యా 

ఏదైనా క శ్రీ ఆయన్ని నడిపించిందా ? అని తలలు (బద్దలు 

కొటుకోవడంకన్నా, ఆయన బొధల్ని అరం చేసుకోవడం 
టె ధి 

ముఖ్యం. తక్కినదంతా వ్యర్దం. 

అసలు జరిగిందేమిటంటే, మహాత్మా మై[తయ అవతరణకు 

అనుపై న దేహంకోసం మేధావంతులు, సంస్కార వంతులు 

అయిన అడ్ వీటర్, అనిబిసెంట్ ఇద్దరూ అన్వేషణ ఆరంభించారు. 
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అ అవతార అవతరణకు అదొక సాం పదాయమట. చ 

సాం పదాయ వాదులు అవతార పరుషులుగా తూర్పు దేశ 

వాసుల దేహా 21 ఎందుకు ఎన్నుకుంటారో ? 

షణా సమయంలో, అడయార్ సము దతీరంలో 

కొంత ముంది పిల్లలతో అసి ఆడుకుంటున్న ఒక చిన్న 

క|రవాడిని లెడ్వీటర్ చూసి, పట్టుకుని, తమ చేతుల్లోకి 9 

తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే. ఆ బాలుని దేహం, వంహాత్మా 

తయుని అవతరణకు అనువై నదనీ, సరై నదనీ భావించా 

అ బాలుడే జిడ్డు కృషమూ రి. ఆ తర్వాత ఆ బాలుని 

సంగతి కృష్ణాజీయే వివరంగా చెప్పారు : 

“దివ్యజ్ఞాన సమాజంవారు నన్ను కిసుకుని, నాకు 
బు 

ఏ 

పపంచ సంస్ల ఒకదానిని స్తాపించి, దానికి నన్ను సర్వా ధికారిని 

చేసి, గురుపీళం వేసి, జగద్గురువును చేసి కూర్చో బెట్టారు. నేను 

తిరిగి వస్తానన్న ఏసు పభువుననీ, (ప్రచారం చేశారు. నన్ను 

సుతించారు, కీ రించారు, ధసం కుమ్మ రించారు, ఆస్తులు 

ఇచ్చారు. నన్ను ఎంతో గొప్ప చెశారు. 

సమాజ కం[దాలయంలో [ప్రముఖ బానమిద్చి, దీక్ష ఇచ్చి, 

“ఏన్ని చేసినా, ఎన్ని చూపినా, ఎన్ని ఇచ్చినా, ఇంకా 

ఎంతో ఆశ పెట్టినా ఏదీ నన్ను అంటలేదు, ఆకర్షించలేదు, నా 

మనసును మార్చ లేదు. ఏది నన్ను బంధించలేదు, బాధించ 

కలేదు. ఎందుకంటే, మొదటినుంచీ నా మనను పూ ర్థిశూన్యంగా 

వుంటూ వచ్చింది. అంటే, నేనేం చేస్తున్నా, చూస్తున్నా, 

వింటున్నా, తింటున్నా, తిరుగుతున్నా, మాట్లాడుతూవున్నా, 

నా నను మాతం పూరి కాళీగా శూన్యంగా నంది. అదే 
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నా జీవితంలో ముఖ్యమైన సంగటి. నాలో అదొక్కటే విశేషం. 

ఆవిధంగా నా మనను పూర్తి శూన్యంగా వుండటంవల నాకు 

ఎప్పుడూ, ఎటువంటి సమస్యలు ఎదురుకాలేదు. 

“వునసు శూన్యంగా వున్న వారందరికీ, నాస్టితివంటి స్టెతి 

వుంటుందా 1” అని నన్ను నేను _(పశ్నించుకున్నాను. 

“నా మనసు శూన్యంగా వుందంటున్నానంటే, అది నా 

భాంతి కాదు. ఆత్మ వంచనా కాదు. అది, ఒకదాని [ప్రభావం 

వల్లి ఏర్పడ స్పితీ కాదు. అది ఒక వాంఛాఫలితమూ కాదు. 

ఆ స్టితి ఆలోచించేది కాదు, ఊహించింది కాదు. అది ఆత్మ 

[పేరితమూ కాదు. అదొక ఆలోవనా ఫలితమూ కాదు. అది 

అసలు మానవ నిర్మిత మే కాదనుకుంటాను. 

ory శూన్యం, స్వార్దం లేకపోవడంవల్ల ఏర్ప డిందా ? 

మహాత్మా మైైతేయ తన అవతరణకొరకు ఆ వునసును అట్లా a 
(aa) 

శూన్యంగా వుంచారా?” అని అడిగారు ఒకరు, కృష్టాజీని. 

“ఆ, నాస్టితి నాకు ఎంతకీ తెలియనిదీ, అర్దంకానిదీ, 

అందనిది, కనుక్కోబడనిదిగా తోచింది. అసలు ఆ స్టీతి ఏమిటో, 

అది దేన్ని వాంఛిసోందో తెలియకుండా వుంది. 

కయ సితి వివరించ శఠ్య౦కాని సంగతా ? దాన్ని బోధింప 

కీలుకాదా? అయితె, అది నాకు ఎలా లభ్యమైంది ? అసలు 

ఆ స్టీతి ఏమిటి? అది నాలోకి ఎట్లా వచ్చింది ? ' ఎక్కడనుంచి 

వచ్చింది? దాని గురించి గొడవపడి, దాని లోతుల్లోకి వెళ్ళి, 

తీ|వంగా అన్వేషించవల సిన విషయమా, అది?” అని నాలో 

నేను చాలా తీ|వంగా అనుకున్నాను, ఎందుకంటే, నేను చెప్పె 

సంగతులు ఏవో అవి, ఎంతమాత్రం నేను ఆలోచించి చెప్పి న 

సంగతులు కావు, 
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“ఏమీ కాని నాకు, అదికారం, ఆస్తులు, అన్నీ వచ్చి నా 

నేను ఎటువంటి |పలోభానికీ లోనుకాక, అకర్షణలోపడి చెడిపో 

కుండా ఇన్నేళ్ళూ ఏది నన్ను కాపాడింది?” అనుకుంటే, 

అప్పుడు నేను ఏమునకుంటానంటే, “బహుశా అది ఒక మెరుపు 

వంటి కాంతి, లేక, విద్యుచ్చ ర్తి , లేక (పేమశ ర్డీ ఓ” అని అను 
ఛనమెనానా. 

కుంటాను, 0ఆత ! 

“ల శే, ఈ, నా శూన్యమైన మనసును దెనివల్లా చెడి 

పోకుండా కాపాడుకుంటో వసోందనిపిసొంది. 

“విద్యుచ్చ _ి పవహించడానికీ ఒక పరికరం కావాలి 

కదా? ఆ _పేమశ కి పవహించడానికి కృష్ణమూర్తి శూన్య 

మైన మనసును తీసుకుంది,” అనుకుంటాం, అన్నారు ఒకరు, 

ఆశ EE నాలో (పవేశించడానికీ, ఈ, నా దేహం 

తక్కిన దేహాలనుంచి సత్యేకమై వుండాలి. కాని, ఈ నా దేహం 

వుండి చూశారూ, ఇది వ్వ త్ర దుర్చు లమైంది. ఇటువంటి విష 

యంలో ఎవరైనా, ఎంతటి సొధకులె నా చెడిపోకుండా వుండటం 

బహుకష్టమనుకుంటాను. కాని నా మనసును మాతం అనాటి 

నుంచి దేనివల్లా ఎమాతం చెడిపోకుండా ఆ _పేమశ ఎక కే కాపాడు 

కుంటో వసోంది. దుర్భరమైన ఈ దేహం ఇన్నేళ్ళూ ఎల్లా 

కొనసాగిందో అది ఆశ్చర్య కర మైన సంగతి. 

“ఆ (పేమశ క్రి, ఈ దుర్భల దేహాన్ని కోరిందా ? తాను 

కాపాడతానని మాట ఇచ్చి, తీసుకుందా ? లేక అది నన్ను 

అవతారమూర్తి అన్నదా? అయిక్సి నా లోపల ఏం జరిగింది? 

ఎలా జరిగింది? అసలు ఎందుకు జరిగింది ? 

“ఆ శక్తి ఈ దెహాన్ని ఎందుకు గమనిస్తూ, రక్షిస్తూ 

వచ్చింది! అగశకి ప సామాన్య (వాహ్మణ బాలుణి కోరిందా ? 
అది . fo 
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“ఎవరై నా పెద్దలు, మేధావులు ఈ దీహాన్ని నిలెసి, 

“అసలు నువ్వు ఏమిటి ? నువ్వు ఎవరు ?” అని అడిగి తే, 

అది ఏమి చెప్ప లేదు. ఆ సంగతి మాతం స్పషం, 
(ల 

“కాని కొందరు “అతను అలా పుట్టాడు,” అన్నారు. 

“దుర్భులమైన ఈ దెహం అన్వేషణ ఆరంభఖించినస్ప టి 

నుంచీ, దినిలోంచి “మాటలు పుట్టుకొచ్చా యి. దినికి మాట్లా 

డటం ఒక లక్షణం అయిపోయిందనుకుంటాను. ఆ లక్షణమే 

కొనసాగుతోంది. అంటే, ఈదెహం మాట్లాడుతూనే వుంది. 

“అటువంటి దుర్భలమైన దేహంతో ఏం చేయడానికి, 

ఏమీతోచక, నేనేమీ చేయకుండా వూరుకున్నాను. అంటే, 

క్వషముూ రి ఎ సాధనా విధానాన్ని అనుసరించలేదు అని అర్హ్షం. 

“ఈ దేహం అట్లా మాట్లాడుతూ పెరిగింది. మాట్లాడు 

తూనే వుంది. అది మాట్లాడటంకాక, ఇంకేం చేయడానికే 

దానికి ఇంక ఏమీలేదు. అది అటువంటి స్థితిలో వుంది. అది 

కేవలం మాట్లాడటాని కే వుండి, చెడిపోకుండా కాపాడబడుతోంది. 

అలా మాల్లాడుతున్నప్పుడల్లా కృష్ణమూ రర్హిలోంచి పరమ 

సత్యం బహిర్గతవ:యే ది. 

ఈ దేహం విషయంలో, దీన్ని కాపాడే అ శ ్ రి ఒక్కటే 

కాదు. నాది కాని, నాకు తెలియని ఇంకొక రకమైన రక్షణ 

కూడా ఈ దేహానికి వుంది. అది, లోకాతితమె మెన గ "క్ అది 

కూడా ఈ దేహాన్ని మొదటినుంచి కాపాడుతున్న ది, నాకు 

అదొక |పత్యేకమైన ఠక్షణ. ఆ రక్షణ పూర్తి కేం దీకృతమై, 

ఏకమై, ఐక్యమై, ఘనీభవించి, ఆకార మేర్ప్చురచుకుని,పని చెసింది, 

ఈ దుర్భల దేహంలో. అ రక్షణనల్లసే నెను చెడిపోకుండా 

పుండగలుగుతున్నాననే అనుభూతి కలిగింది. నేను ఎవ్వ్పుడూ 
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అ రక్షణను కూడా “ఫీల్ అవుతూనే వున్నాను. మొదటినుంచీ 

ద్ శక్తి దాన్నంతా గమనిసోనే వుంది. ఆ రెండో రక్షణ వుంది 

చూశారూ, అది అన్ని విధాలా చాలా శ కీివంతమెనది. 

“1927 నుంచీ నాకు నిజమెన సన్యాసిని కావాలని గట్టి 

కో ర్కెవుంది. అ సందర్భంలో నెను అన్వేషిస్తూ సుదూరాలు 

వెళ్ళాను. అంటే, ఎంతవరకు వెళ్ళి అన్వెషించానంటి, దాదాపు 

మృత్యు గృహం దగరకు వెళ్ళాను. మృతు్యవంటే, దివ్య 

తేజస్సు. ఆ దివ్యకాంతిని దర్శించాను. 

““కాన్తి అంతలొ అకస్మా తగా వెనక్కి తిరిగాను. బహుశా 

ఈ నా దెహానికి వున్న గుణం మాట్లాడటం కనుక, నేను ఉపన్యా 
సాలు అవీ ఇవ్వడానికి వెనక్కి వచ్చి వుంటాను. అందుచిత 

అప్పటినుంచీ నేను మాట్లాడుతూనే వున్నాను. నేను ఎప్పుడైనా 

మాట్లాడటం మానే సే _ అది నాకు మృతువు, ఇ మృతువు 

నాకు ఆసన్న మైతే, ఈ దేహాస్నీ, నన్నూ కాపాడే శక్తి తొలగి 

పోతుండి. బహుశా ఆ సమయం _ 1986 అనుకుంటున్నాను. 

(ఈ సంగతి 1978 లో. కృ ష్టాజీ, మెరీలూట్యన్స్ కుచెప్పా రు.) 

“అప్పటివరకు ఈ దేహం మాట్లాడుతూనే వుంటుంది,” 

అన్నారు కృష్ణాజీ. 
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తొంఛభి సంపత్సశరాలు పై బడ్డా కృష్ణమూ రి ఉత్పా 

హంతో యూరప్, అమెరికా, ఇండియాలలో పర్యటించి బోదిం 

చారు. చివరివరకు ఆయన దినచర్య (కమం తప్పకుండా 

సొగింది. కంటి చూపవు చక్కగా వుంది. ఆలోచనా శక్తి తగ్గ 

లేదు. శారీరక కదలికలలోనూ మార్పులేదు. ఆయన ఎప్పటి 

మాదిరిగా పనిచేసేవారు. 

1989 ఏ పిల్ పదకొండవ కెదిన అంతర్జాతీయ సమితి 

నలభయో క వారది కోత వంలో కృషమూ రి శాంతి గురించి 
య ణి 0 

మాట్లాడారు. ఆ సందర్భంలో ఆయనకు ఆ సమితివారు 

ఒక వెండి మెడల్ బహూకరించారు. _పేక్షకులలో ఆస కి 

లేకపోవడం గమనించి, “NO MORE U.N. 0“ అన్నారు. 

ఆ మర్నాడు వాషింగ్ టన్లో మాట్లాడారు, కృష్ణమూర్తి, 

అక్కడ "రేడి యో, ప తికల వాళ్ళకు ఇంటర్యూలు ఇచ్చారు. 

పరమార్థంకో సం గురువుల్ని అర్జించడ మె జీవితంలో అనర్హం. 

నిత్యజీవితానికి అది వినాశనకరమైన సంగతి అన్నారు 

కృష్ణాజీ. 

“గురువును ఏరుకుని, వారిని అర్జించి, మనకు మనమే 

నిస్స్నహాయులమై పోతున్నాం. మన చేతుల్ని అయనకు 

ఆప గిస్తున్నాం. అది పొరపాటు. తమను తాము తెలుసు 

కోవడానికీ, అన్నింటినీ అవగాహన చేసుకోవడానికీ అన్ని అధి. 

కారాల్ని నిరాకరించి, దూరంగా వుంచాలి. ఉపన్యాసకుడు 

కెవలం అద్దం మాదిరిగా వుంటాడు,” అన్నారు, కృష్టాజి. 

పద్దెనిమిదవ తెదిన “వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికా” వారికి 

ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. “ముత పునరుద్దరణ క్రై అమెరికా 
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పేల్లలు స్కూళ్ళు లో _పార్దనలు చేస్తారు. మనం ఈ క్షణంలా 

మారకపోతే, ఎప్పటికి మనం అనాగరికులం మాదిరిగానే వుండి 

పోతాం. భవిష్యత్తు, ఇప్పుడే, ఇక్కడే వుంది,” అన్నారు 

వాషింగ్టనస్లో భోజనం కృష్ణమూ రి రికీ అనారోగ్యం 

చేసింది. ఒహై వెళ్ళాక కడుపునొప్పి తో బాధప పడ్డారు. 

“మి” నెలలో కృష్టమూరి బాక్ వుడ్లో వున్నారు. 

అక్కడ “ విటమిన్. వీ* ఇంజకను తీసుకున్నారు. కొంత 
Map 

నయమైంది. 

మెరీజింబాలిస్ట్తో “పరకనుంచి నన్ను (శద్దగా చూసు 

కుంటూ వుండు. నా జా్యగత్త తీసుకో ; అర మెందా” అన్నారు 

రం 

ఒకరోజు సాయం తం మేరీతో, “నాకు 

దెమో, అనుకుంటున్నాను,” ఆన్నారు, సానెన్లో వుండగా, 

అకుడ చి చివరి ఉపన్యాసంలొ “ఇక్కడి పర్వతాలు, సుందర 

మెన సూర్యోదయాలు, శోబాయమానమైన సూర్యా స సవ. యాలు; 

పొడవైన సీడలు, లోతై న లోయలు, స్వచ్చమైన నీలాకాశం, 

మంచూ, చెట్లు, పక్రులు, అంద మైన రోజులు అన్నీ నాకు 

గుడ్_బై చెపుతున్నట్లు వున్నాయి, అన్నారు, కృష్ణమూర్తి, 

ఆమెతో, 

దూరపు [ప్రయాణాలు కృష్టవమూరికి అలసట కలిగించినా, 

ఒకేచోట ఎంతోకాలం వుండేవారుకాదు. ఆలా వుంటే, “|పజలు 

తమ చృష్టినంతా. తనమీదే కం (దీకరిసారు” అనేవారు. ఆ 

విధమైన -కీం దీకృత' దృష్టి ఆయనకు ఇష్టంల్రేదు. 
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ఆగస్ట్నాటికి కృష్ణమూ రి చాలా బలహీనమయా రు, 

నడక తగ్గించారు. ఆ సందర్భంలో మి|తులతో, “ మృత్యువు 

నాకు దగ్గరగా జరుగుతోంది” అన్నారు. ఆ విషయాన్నె 

మేరీతో, “*ఒకవేళ నేను, నీవు దగ్గరలేనప్పుడు అది జరిగితే, 

నేను నీకు ఫోన్ చేసాను. కాని, నేను అకస్మాత్తుగా చనిపోను, 

అయినా, నేను చనిపోతే నువ్వు ఏడ్వకు,” అన్నారు. 

బామ 

వచ్చారు. ఆయన పువుల్ జయకర్ తో వున్నారు. ఆయన 

తిండిని (ద రూ గా తగివోయాయి. 
రోజూ రి కారుగా 66 లోడ 

అకోబరు ఇరువెనాలవ తేదిన కు షమూ రి డిలీ 
ర QQ ౧ ౧౧ లా 

పార్క్” వరకు వెళ్ళేవారు. ఒకరోజున దారిలో ఒకతను, 

“మీరేనా కృష్ణమూర్తి 1” అని అడిగితే, “lam No- body” 

అన్నారు. 

కృష్ణమూ ర్హిలో పాటు బాక్ వుడ్ నుంచి డాక్టరు మరుదూరి 

ఇండియా వచ్చి, చివరివరకు కృష్ణమూలర్హిని వదలలేదు. 

కృష్ణమూర్తి ఢిల్లీ నుంచి రాజఘాట్ వెళ్ళారు. అక్కడ 

కొంచెం కోలుకున్నారు. చర్చలూ జరిపారు. కాని, మేడ 

మెట్లు ఎక్కలేకపోయవారు. ఎవరై నా సహాయం చేస్తామంటే, 

ఒప్పుకునేవారు ఇదు. “నేను మెట్లమీద పడిపోతే అది 

నా సంగతి” అన్నారు కృష్ణమూర్తి. అయినా ఆయన కొన్ని 

ఉపన్య్యాసాలిచ్చా రు. బౌద్ద పండితులతో చర్చలు జరిపారు, 

రుక్మి దేవి అరండేల్ బంధువై న డాక్టర్ పి, కృష్ణన్ 

(బెనారస్, హిందూయూనివర్చి టీలో (పొపెసర్ ఆఫ్ ఫిజక్స్) కు 

రాజఘాట్ స్కూలు అప్పగిస్తూ, “ఈ స్కూలును మీ చేతుల్లోకి 

తీసుకుని, మీ ఇష్టంవచ్చి నట్లు నడపండి. నెను చెపుతున్నాను, 

వినండి. ఇది క్ర నంత ఇల్లు చేసుకుని, చూసుకోండి. ఇంక 
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మరు ఇక్కడ స్పిరపడిపొండి, జీవితాంతం. నేను ఏం చెపు 

తున్నానో మీకు అర్రమెందా? ఈ స్ఫూలు అభివృది చేయడం, 
[దా 6 

మీ చేతుల్లో వుంచుతున్నాను. దీన్ని __ వెండిపళ్ళెంలో 
గ 

గ్ నది బలసున స ను, మవ: శ ఆదిరణం పెట్టి ఇస్తున్నట్లు ఇస్తున్నాను దీన్ని మిమ్ముల్ని 

కీసుకోవని కోరుతున్నాను. వీసుకుంటారు కదూ ? దీసి స్త 

ఇషం వచింనటు నడపండి. అంతా మీ ఇషాగికి వదులు 
6 వ rm శు 

తున్నాను,” అన్నారు. 

దానికి డాకరు కృష “నేను సామాన్యుణి. నన్ను హూరి గా 
[ల్ ణం ణా వ్ అ 

నమ్మి, ఈ స్కూలు నా చేతులో పెడుతున్నా. మరు వ్రిన 
మ్. 

రీజని దీన్ని నేను నడపగలనా ? అని యోచిస్తున్నాను, ” 

అన్నారు. 

దానికి కృషమూ ర్తి, “నేనూ సామాన్యులే. చనిపోతున్న 
(3 నం £9 

తం|డి, కొడుకును పిలిచి, ఏదై నా ఇ స్తే, అతడు తీసుకోవడానికి 

నిరాకరిసాడా 1 కీసుకుంటాడు. అలాగే, మిరూ ఈ స్టూలు 

తీసుకోండి, ఆలోచించకుండా.”” అన్నారు. 

ఆ మాటతో కృష్ణగారు కడిరిపోయారు. "నేను ఇటు 

వంటి విషయాల్లో ఏనూ తం ఆనుభవం లేనివాడిని. చిన్న 

వాడిని. మీ అంతటివారు నన్ను కోరి, దీన్ని నాకు ఇస్తున్నారు, 

“దిన్ని ఎట్లా నిర్వ హించగలనా : అని సందెహిస్తున్నాను. 

“పోన్ ఈ విషయంలో రాధాబర్ని యర్ గారి సలహా తీసుకోక 

పోయినారా?”” అని అంటి, “నేను సలహా అర్జించను. అది 

నాకు సమ్మ తమూకాదు, నేను జీవితంలో ఎప్పుడూ, ఏదీ ఆ 

విధంగా చేయలేదు, ఇన్నాళ్ళూ నా అంతరాత్మ ఏంచెపి తే, 

అది చేశాను. ఆంతే” అన్నారు కృష్ణో జి. 
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“నేను కొంచెం తీరికగా ఆలోచించుకుని చెపుతాను,” 

యు ణ 

“మీరు ఎవరినై నా (పేమి స్టే, అది పెళ్ళి వరకు వ స్తే, 
అమెతో, “నన్ను కొంచెం ఆలో చించుకోనియ్యి,” అంటారా ? 

అనరు. ఈ సూ్కూలు బాధ్యత ఇప్పుడే తీసుకోండి.” నా 
హృదయ పూర్వకంగా అంగీకరించి తీసుకుంటున్నాను, 

అనండి. నన్ను అర్దం చేసుకుని, అన్నీ చేయండి. కాని, 

ముందు,“ అంగీకరించాను అని చెప్పండి.” అన్నారు కృ మోబ్, 

డాక్టరు కృష్ణ ఇరుకునపడి, “అలా కాదు. నన్నూ కౌస్త 

ఆలోచించుకోనివ్వండి. నాకు కొంత వ్యవది ఇవ్వండి. నేను 

ఎంతవరకు ఈ సూ్క్కూలు వ్యవహారాల్ని సమర్దించగలనో 
ఆలోచించుకోనివ్వండి. ఈ విధంగా నేను ఎప్పుడూ, దేంట్లోనూ 

అలోచించకుండా పవేశించలేదు,” అన్నారు. 

“మీరు కొంచెం ఆగండి. ఈ విషయంలో మీ భార్య 

అంగికారం కూడా తీసుకుంటాను,” అని గబగబా ఆమె దగరకు 
a 

వెళ్ళి, ఆమె చేతుల్ని (ప్రేమగా తన చేతుల్లోకి తీసుకుని, 
“చూడమ్మా ౩; ఇది, నాకోసం చేస్తారా? చ సూలు క్స్ స్వంత 

ఇల్లుగా కీ సుకుని చూసారా ?” అని అడిగారు కృష్టా జీ. 

దానికా మె, కన్నీళ్ళతో “మీకోసం ఏమెనా చేసాను. 
ఆ తా కి 

మెమిద్దరం వచ్చి, ఇక్కడ వుంటాం." అన్నది, 

కృష్ణమూర్తి చాలా సంతోషపడి, “వంక మీరు వెళ్ళి 

బి శాంత కీసుకోండి. రెపు, అన్నీ వివరంగా మాట్లాడుకుందాం,” 

అన్నారు. 

4 నేను, ఈ వ్యవహారానికి తగినవాడినేనా? అని నా 

అనుమానం,” అని డాక్షరు కృష్ణ మళ్ళా అంటే 
6౬ ణా 
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“నేను మిమ్మల్ని విశ్వసించాను. మీరు ఇక్కడకు వచ్చి 

మ ఇష్టం వచ్చి నట్లు పనిచేయండి. మనమందరం కలసి, వని 

చేద్దాం,” అన్నారు కృష్ణాజీ. 

అ మర్నాడు ఇండియా ఫౌండేషన్ సభ్యులందరూ 

డాక్టరు కృష్ణ నియామకానికి ఆంగీకరించారు. వారికి ఇద్దరు 

కూతుళ్ళు. అక్కడ వారికి ఒక ఇల్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ 

తర్వాత డాక్టరు కృష్ణ వైస్ చాన్స్లర్ అనుమతితో ఉద్యోగానికి 

రాజీనామాచేసి, కృష్ణాజీ అభీష్టానుసారం రాజఘాట్ మ్మాల్కు 

వచ్చారు. 

కృష్ణాజీ చేతులు బాగా వణకడంచేత మేరీ జింటాలి స్ట్కి 

ఉత్తరాలు రాయలేక |వతిరోజూ టేప్ చేయించి పంపే ఏర్పాటు 

చెశారు, ఆమెకు ఓదార్చు గా, ఆందోళన చెందకండా వృండేం 

దుకు. కృష్టాబీ ఇండియావసో, అమెను తనతో ఇండియా 

రావద్దన్నారు. ఆమె (పతి సంవత్సరం కృషాజీతో ఇండియా 

వచ్చేది, వచ్చి జబ్బు పడేది. 

గతంలో కృష్ణాజీ ఒకసారి ఆమెతో, నవ్వు నన్ను 

ఎప్పుడూ వదలి పెట్టి వుండవుకదూ ? ” అన్న కృష్ణాజీ ఇప్పుడు 

అట్లా అన్నారు. 

ఇండియా వచ్చి నస్ప టినుంచీ డాక్టరు పరుచూరి | పతి 

రోజూ కృష్ణాజీని పరీక్షచేసేవారు. బోజనం పక్కమీదనే చేసే 
వారు. వచ్చిన మి|తులను మంచందగ్గరే కలుసుకుని మాట్లాడే 

వారు. 

ఇండియా మి|తులంతా రాజఘాట్ చేరుకున్నారు. 

కృష్ణాజీ వారితో చర్చలు జరిపారు. 
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[ప్రముఖ సిస్ నిర్మాత జి. అరవిందన్కి, ఇండియా 

గవర్న మెంట్ క్ కొంత డబ్బు ఇచ్చి, “కృష్ణాజీ జీవితం” సినిమా 

తియమన్నారు. ఆయన కృష్టా జీమీద సినిమా 1984లో [పారం 

వించి, 1989 చివరలో కృష్ణాజీ రాజఘాట్ వచ్చి నప్పుడు పూరి 

చేశారు. దాని పేరు “The Seer who walks alone” అని, 

నవంబరు తొమ్మిదవ తేదిన కృష్ణాజి, మేరీజింబాలిస్ట్కీ 

ఉత్తరం టేప్ చెయిసో, “నాకు క P చాలా "౬0౪4 “* గావుంది. 

నడక కష్టంగా వుంది. మొన్న మెట్లు ఎక్కళేక కూలబడ్డాను,” 
శక్, గ a 

అన్నారు. 

కమంగా కృష్ణాజీ చాలా నీఠరసప పడ్డారు. పరుచూరి వెంట 

వున్నారు. 

సేడరిక్ ఆర్థిక సహాయంతో ఇండియాలో కొన్నిచోట్ల 

ప్రష్ట్షమూ్థ్రి సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయబడ్డా యి. 

సవంబరు చివరలో కృష్ణమూర్తి బుషీవ్యాలీ వచ్చారు. 

ఆయన వెంట |పెడరిక్ నున్నారు. కష్టాజీ బాగా నీరసంగా 

వున్నారు. నడుస్తూ తూలబోయేవారు. బరువూ తగ్గారు, 

ఎన్ని రగ్గులు కప్పినా చలి తట్టుకోలేకపోయారు. నీరసంగా 
వున్న కారణంచేత బొంబాయిలో ఉపన్నా సాల్ని రద్దుచేశారు. 

కాని, “నా గుండె, తల, మెదడు, లివర్ బావున్నాయి. మెదడు 

చురుకుగా పనిచేస్తోంది,” అన్నారు కృష్ణాజి, మి|తులతో, 

పపంచంలోవున్న కృష్టమూ రిస్కూళ్ళ టీచర్చు సమా 

వేశం డిశంబరు మధ్యలో ఏఎర్చాటు చేశారు. అ సమావేశానికి 

అందరూ హాజరయ్యారు. అనేక విషయాలు చర్చించారు, 

అంతలో కృష్టవమాారికి జ్వరం వచ్చింది. డాక్టర్ పరుచూరి 

ఎంత జా్యగత్తగా పరిశీలిస్తున్నా, ఆ జ్వరం తగ్గలేదు. అయినా 
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కృష్ణాజీ సాయం తాలు షికారు వెళ్ళేవారు. కాని, నడక కొంత 
దూరం తగ్గించారు. 

_ఫెడరిక్ రాజఘాట్ స్కూలు దగ్గర “కృష్టమూ ది స్టడీ- 

సెంటర్” నిర్మాణానికి కొంత డబ్బు ఇచ్చారు. అటువ6టీవె, 

బుషేవ్యాలీలోనూ, ఉ త్తిరకాశీలనూ ఏర్పాటు చెయించారు. 

డిశంబరు ఇరవై మూడవ తెదిన బుషివ్యాలీనుంచి కృష్ణ 

మూర్తి మ దాసు వచ్చారు. యుషేవ్యాలీలో ఆయనకు కన్నిశ్ళతో 

విడోగోలు ఇచ్చారు. ఆ సంవత్సరం మ |దాసులో నాలుగు 

ఉపన్యాసాలు ఏర్పాటు చెయబడ్రాయి కాని, ఆయన మ(దాసు 

చేరుకోగానే, జబ్బుపడ్డారు. ఎటువంటి శారీరక పరిక్షలకు ఆయన 

అంగీకరించలేదు. అందుచేత ఆయన కొర్యకమాల్ని మార్చు 

చెశారు. ఉపన్యాసాల్ని మూడింటికి కుదించారు. పతి ఉప 

న్యాసానికి కనీసం మధ్య రెండు రోజులు వ్యవధి వుండాలన్నారు, 

డాక్టర్లు. ఆయనకు వి|శాంకి అవసరమనీ చెప్పారు. దానికి 
కృష్ట్ణాజీ “పో గామ (ప్రకటించి, తర్వాత వాటిని మార్చు 

చేసి, [ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం తనకు సమ్మ తం కాదన్నారు.” 

మొదటి ఉపన్యాసం డిశంబరు ఇరవై ఎనిమిది 

సాయం |తం లి-60 నిమిషాలకు [ప్రారంభం కావాలి. కాని, ఆ 

సాయం |తం నాలుగు గంటలకు, “నీరసంగా వుంది” అన్నారు 

కృష్ణాజీ, డాక్టరు పరుచూరి చూ సే, వంద డి|గిల జ్వరం 

వుంది. అయినా ఆయన అలాగే అరోజున ఉపన్యాసం ఇచ్చా రు, 

ఆ సమయంలో అడయార్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులందరూ 

కృష్ణాజీని చూశారు. కొందరు |పేమగా పలకరించారు. ఫాట్, 

నందినితో కలసి కృష్ణమూర్తి కారులో అడయార్ బీచ్కి 

వెళ్ళారు. తనను లెడ్బీటర్ మొదట ఎక్కడ చూశారో, ఆచోటు 
వాళ్ళకు చూపించారు. ఆ తర్వాత రాధాబర్నియర్ ఇంటికి 

వెళ్ళారు. 
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తన ఒహై పయాణం జనవరి పది హడునకాక, పన్నెండుకే 

నిరయించారు, కృష్ణాజి, _్రుస్తీల మీటింగు రద్దుచేశారు. 

డిశంబరు ముఫి ఒకటి రాతి కృష్ణమూర్తి మంచం 

మీద నుంచి లేచి తూలి గోడమీద పడ్డారు. “నేను కింద పడితే, 

నా గడియారానికి గాయమై వుండేది” అన్నారు. 

అంత అనారోగ్యంలోనూ కృష్ణమూ రి నిటారుగా 

కూర్చు నేవారు. ఆయన కళ్ళు జ్యోతుల్లాగ వెలిగేవి. ఆయన 

అక్కడవున్న అందర్నీ పలకరించి, |పశ్నించి సంగతులు 

తెలుసుకునేవారు. 

తన పయాణం జనవరి పన్నెండున కాక్క పదవ తేదీకి 

మార్చారు, కృషమూ రి. ఆ విషయం సాాట్తో చెపితే, “నేను 

ఒహెకి మూడు ఫస్కాస్ టిక్కెట్సు కొన్నాను” అన్నాడు. 
౬... క 

కృషమూ రి తన ఇండియా దుస్తులన్నీ అందరికీ 
ల —0 

పంచేశారు. 

రెండవ ఉపన్యాసం జనవరి ఒకటవ తేదిన జరిగింది. ఆ 

రోజు ఉపన్యాసంలో ఆయన మృత్యువు గురించి మాళ్షాడారు. 

“మృతు్యువంటి ఏమిటి ? అంటే, అన్ని ంటినుంచీ స్వేచ్చ 

పడటం. అదె నిజమైన మార్చు. 

“చావడమింటే, అన్నీ వదలిపోవడం. జీవితకాలంలో 

పోగుజేసుకున్న వాటి నన్నింటిని వదలడం.” అదె మృత్యువు. 

“అటువంటి మృత్యువు, ఏళ్ళతరబడి వో గుజేసి పెట్టు 

కున్న, నిల్వవుంచుకున్న, నిలుపుకున్న, విలువగా చూసుకుం 

టున్న అన్ని టిని వదునె న క తెరతో నాజూకుగా క తిరిసుంది, 
ol a ఎం జం ఎం 

మన నమ్మకాల్ని, కొర్కెల్ని, సుఖాల్ని, దైవాల్ని, 
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సాం [పదాయాల్ని _అ న్ని ంటిని క తిరిస్తుంది. అందుకే 

మృత్యువు, జీవితవుంత ముఖ్యమైనది. 

“చావడవుంటే ఏమిటో ఎవరికి వారు స్వానుభవంతో 

తెలుసుకోవాలి. అంటే, తమను తాము నిజంగా, గట్టిగా 

(ప్రశ్నించుకోవాలి. ఆ (పశ్న, ఎప్పుడూ వుంది. చావడమంటే, 

పూర్తిగా స్వేచ్చగా వుండటం. అన్నింటికీ బంధర హితంగా 

పుండటం-ఆ సంపూర స్వేచ్చ లో-గతం, భవిష్యత్తు, దైవం 

ఏమీ, ఏదీ లేదు. దాని గొప్పతనాన్ని, అందాన్ని చూడలేరు, 

మీరు. అసలు మీరు దాని శ కి గమనించ లేకండా వున్నారు, 

జీవితంలో. 

౬6 పోగుజేసుకున్న వన్నీ వదలడమే, మృత్యువు. మీరు 

ఎప్పుడైనా ఆ విధంగా చేశారా ? అన్నీ వదలడానికి మీరు 

ప్రయత్నించారా? అన్నీ వదిలేశారా ? దానికోసం పరిశో 

ధించారా? దానికోసం ఏదో ఒక రోజు కాదు, (పతిరోజూ, 

[పతిక్షణం వున్న వాటి అన్నింటికీ చావాలి. తిరిగి పుట్టాలి. 

ఆ విధంగా మీరు చావరు. తిరిగి పుట్టరు. దానికి 

మి మనసులు, మెదడు తర్చిదు పొందలేదు. మీ మెదడులు 

హద్దుల్లో, షరతుల్లో, పరిమితుల్లో, నియవు, నిబంధనల్లో 

వున్నాయి. 

మీ చదువుల, సాం [పదాయాల, [(గంధాల, గురువులతో 

మీరు బందిలై , భారవంతంగా వున్నారు. 

స్వెచ్చకు కావలసింది, (పేమ. జీవితంలో (పేమ, 
శ్రవ 
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అన్ని ంటినుంచీ స్వేచ్చగా వుండండి. దేనికీ అతుకో్ళో 

వదు. 
య 

స్వెచ్చ వ్వ న్న ప్ప డు, వుండేది [పమ ఒక్కటె. 

ఆ (పే పేమే, శ క్రాబలం-సంపూర స్వేచ్చ,’ "అన్నారు కృష్ణాజీ. 

మ|దాసులో మొదటి రెండు ఉపనా కసాలూ చకుగా జరి 

గాయి. అంతలో కృష్టమూ రర రికి వ మళ్లా జరం వచ్చింది. ఆయన 

ఆయినా ఆయన మ (దాసు కార్య 

[(కమాన్ని ఎట్లాగైనా పూ క్రిచెసి, మధ్యలో ఎక్కడా ఆఅ గకుంణా 

సరాసరి ఒ హై వెళ్ళాలనుకున్నారు. 

బరుపుకూడా బాగాతగ్గారు. 

కనీసం ఒకు ఉపన్యాస 

మైనా బొంబాయిలో ఇవ్వవలసినదిగా అక్కడి మి తులు 

కోరారు. కృష్ణమూరర్హి అంగీకరించలేదు. ఆయనకు జ్యరమూ 

తగ్గలెదు. 

అన్ని |పొంతాలనుంచీ కృష్ణమూర్తి మితురిలు వచ్చి, 

చూసి వెడుతున్నారు, ఆయన్ని. కృష్టవమూ రి చాలావరకు 

వి శాంతిగా వున్నారు. 

1066 జనవరి నాభవతేది సాయంత్రం గం, 5_60 ని.లకు 

వసంత్ విహార్ లో కృష్ట్ణమూ ర్థి రి మూడవ ఉపన్యాసం ఎర్పాటు 

చేయబడింది. ఆ రోజు సజక దాదాప ఐదువేలవుంది హాజ 

రయా్యారు. ఆయన ఉపన్యాసం పారంఖిస్తూ, “ఇంక ఇదె 

చివరి ఉపన్యాసం అనుకుంటాను,” అంటూ ఆరోజు జీవితం _ 

దాని మూలం; - మతం - ధ్యానం - సృష్టి లా కంప్యూటర్ 

బెక్నాలజీ _ జెనిటిక్ ఇంజనీరింగ్ _ మనసు - మెదడు మొద 

లె న ఎన్నో విషయాల ప్రస్తావనతో ఉపన్యాసం ముగించి, 
“నమ స్తే” అన్నారు, కృషమూరర్తి. అప్పుడు ఆరున్నర 

అయింది, 
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ఆ సమావేశానికి హాజరై న _గోతలు, “అది_మ)|దాసులో 

చివరి ఉపన్యాసం” అనుకున్నారు అంతే: అరోజు ఉపనా్యా సం 

అయిపోయిందనుకుని అందరూ లేవబోతూవు-టే, ఎప్పుడూ, ఏద్ 

అనని అయన, “ఆగండి, కూర్చోండి. ఈ రోజు కాసెపు 

కూర్చు ని నాతో కలసి ధ్యానం చేయండి.” అని, “మనమంతా 

మౌనంగా కూర్చుందాం,” అన్నారు. అందరూ కొన్ని నిమి 

షాలు మౌనంగా కూర్చున్నారు. ట్ర తర్వాత ఆయన 

మాటలకు కొందరు ఆశ్చర్యపోయారు. ఆయన వేదిక దిగి 

వెడుతూవుంటే, ఒక పాప తెల్లచంపక పువ్వు ఇ సే, దాన్ని తీసు 

కని పాపని చూసి చిరునవ్వారు. 

కృష్ణాజీ చివరి ఉపన్యాసంలో ఒక ముఖా కంశంవుంది. 

అది _ “సృష్ట, చిఉమైనది _ పవిత్రమైనది _ పావనమైనది 

పుణ్య [పద మైనది. 

“జీవితాన్ని చిక్కు చెసుకున్నా, తారుమారు చేసుకున్నా 

వెంటనే దాన్ని మార్చు కో మార్చు కోవడం రేపుకాదు- అప్పుడే, 

ఆ క్షణంలోనే మార్చుకో. 

నువ్వు ఏ విషయంలోనైనా అనిశ్చ యంగా వుంటే, 

వెంటనే ఏ నిశ్చ యానికిరా, 

నీ ఆలోచన సూటిగా లేకపోతే, సూటిగా చేసుకో, ఆలోచ 

నను తర్కబద్దంగా వుండనియ్యి. 

అవన్నీ అట్లా స|కమంగా చేయకపో తే, ““అందమైన ఈ 

సృషి లోకి నువ్వు (పవేశించలేవు,” అని హెచ్చరించాడు. 

a ® © 

జి. అరవించన్ “ TheSeEer who walks alone “ అని 

కృష్ణమూ ర్హిమీద ఒక డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ తీశారు. దాన్ని 
కృష్ణమూరర్థి జనవరి నాల్గవ తేదీన వసంతవిహార్లో చూశారు. 
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తాను మకాం చేసిన ఇళ్ళను యా (తాస్థలాలుగా చేయ 
వే 

వద్దని కృష్ణూజ మి|తుల్ని కి కోరారు, 

అనారోగ్య కొరణంవల్ల కృష్ణమూర్తి జనవరి పదవళేదీన 

ఒహ వెళ్ళ డానికే నిశ్చ యించుకున్నారు. 

ఆ రోజు సాయం |తం రాధాబర్ని యర్ ఆహ్వానంపై 

దివ్యజ్ఞాన సమాజ కేం [దానికి వెళ్ళారు. ఆమె 1928 లో 

జన్మించారు. అనె తం (డి, శిరాం. ఆయన దివ్యజ్ఞాన సమోజ 

అధ్యక్షులుగా 1006 నుంచి 18/8 వరకు ఉన్నారు. 

అడయార్ లోను, కాశీ విశ్వ విద్యాలయంలోనూ 

ఆమె 

ఐదా కాభాక్ట సం 

చేసింది. ఆమెకు అనేక భాషలు తెలుసు. చిన్నప్పటినుంచి 
అడయార్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ వాతావరణంలో పెరిగింది. 

అమెలో అణువణువునా దివ్యజ్ఞానం జీర్తించుకు 

కనుక 

హోయింది. 

స్విఢడర్లాంద్ పౌరుడై న “బర్ని యర్” అనే అతన్ని వివాహ 

మాడింది. కాని, "వివాహమైన బహు కొద్ది సంవత్స రాలకే 

భర్త మరణించడంతో, ఆమె తన శేషజీవితాన్ని దివ్యజ్ఞాన 

సమాజ సేవకు అంకితం చేసింది. 17-7-1080 న, ఆమె 

దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి అధ్యక్షురాలై ది, 

సమాజ సభ్యుల కొర్కెపై అడయార్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ 

ఆవరణలో కృష్ణమూ రి ఒక మొక్క నాటారు, అక్కడనుంచి 

అనీబిసెంట్ గదికి వెళ్ళి, కొ ౦త సేపు కూర్చున్నారు. ఆ తర్వాత 

బీచ్కి వెళ్ళారు. చాలామంది మి|తులు ఆయన్ని అనుసరిం 

చారు. సము దాన్ని చూస్తూ, కొంతసేపు ఒంటరిగా 

కూర్చున్నారు. 

అక్కడనుంచి, రుక్మిణీదేవి అరండేల్కు జబ్బుగా 

వుందంటే, చూడ్డానికి వెళ్ళారు. ఆమె 29_2_1904 న, (వాహ్మణ 

కుటుంబంలో జన్మించింది. పదిహెడవ ఏట, పాశ్చాత్యుడైన 

జార్జి అరంజేల్ను వివాహమాడింది. 1985 లో, దివ్యజ్ఞాన 
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ఇ 

సమాజ వ జోత్స నంలో నాట్యంచెసి, పలిబాసంతురాలని 

[పథ్యాతిగాంచింది. ఆవెంమై' “'పావ్లోవా” ప్రబావం చాలా 

వుంది. ఆ తర్వాత ఆమె దృష్ట భారలియ నృత్యం వైపు 

మళ్ళింది. గౌరీ అమ్మాక్ వద్ద దరతనాట్యం అభ్యసించింది. 
గా పెట్టువని, 1856 లో “కళాక్షేతం” 

ల 

కళారాధనె జీవిక లక్ష్యం 
సాపించి, అందు సంగీతం - న హం _ లఅలితకళల అభివృద్దికి 

ఎ౬తో కృషిచెసిఎదె. “క్రజ్రాతపస్విన్. అనే బిరుదు పొందింది. 

తరాంత రాజ్యసభ సబ్యురాలె ది. జంతుహింస నిషెదానికి 

డంజందెందివన శాసనాన్ని వార మంటల న. దాన్ని 

దెరి వెళ్ళేవః._దు మ, తులతో సంతోషంగా గడిపారు. ఆ రాతి$ 

త్వరగాపడుకున్నారు. కాని, ఆ రోజున వారు (పయాశించే 

వినూనం రెండుగంటలు ఆలస్యంగా బయలుదేరింది, 

కృష్ణమూర్తి పయాణిస్తున్న విమానం నాలుగు గంటల్లో 

క్ంగమహార్ వెళ్ళింది. అకాడ మరో విమానం మారేలోగా, 

కి కడుపులో గట్టిగా నొప్పి వచ్చిది. మందులు 

ది 

సింగపూర్ నుంచి టోకో్య ఆరుగంటల్లొ వెళ్ళారు. విమానం 
ఎయిర్ కండిషన్ కనుక, కృష్ణమూర్తి "చలితో బాధపడ్డారు. 
కాట్ సహాయంతో కృష్ణమూర్తి టోకో | విమానా [శయం 

ఎ శాంతిహాల్ల అటూ, ఇటూ నడిచారు. అంతలో వయసువు త్తి న 

ఒక జవాను అతు వచ్చి, “రు "దేనా కృష్ణమూ రి రి?” అని ఆయన్ని 
అడిగారు. ఎందుకంటే, ఒక మ [దాసు మితుడు కృష్టువూ రి రి 
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ప్రయాణ వివరాలు అతనికి తెలియజేశాడు. ఆ కారం 

అతను, కృష్ణమూ రిని కలుసుకుని, తానుకూడా ఆయనతోపొటు 

కొంతదూరం |పయాణం చేసినట్లు వుంటుందని, అతను “లాస్ 

ఏంజలీస్"” కి ఒక రాను, పోను విమానం టిక్కెట్లు కొనుక్కుని, 

ఆయనతో కలసి |పయాణం చేశాడు, 

వారి విమానం లాస్ ఏంజలీస్ చేరేప్ప టికి sl 9.80 ని॥ 

అయింది. ఆ _పకారం కృష్టమూ ర్థి ఇరవై నాలుగు గంటలు 

విమాన |పయాణం చెశారు. కృష్టమూ ర్థికోసం, లాస్ఏంజలీస్లో 

మేరీజింబాలి స్ట్ ఎదురుచూసోంది. ఆమె కారులో కృష్ణమూ రీ 

ఒక్కరే ఒహ వెళ్ళారు. దారిలో, “రెండు, మూడురోజులు 

నువు; నను వదలి ఎక్కడకూ వెళ్ళకు,” అన్నారు కషాజీ eo A ఢా ఇ యై లస 

పైన్ కాటెజిదగ్గర కృష్ణమూ ర్థి దర్శ నార్దం ఎందరో 

మీతులు వేచివున్నారు. కృష్ణమూర్తి తన గదిలోకి వెళ్ళి, 

సంతోషంగా వున్నారు. ఆ సాయం (తం ఆయనకు 1019 జగరం 

వచ్చింది, విమాన [ప్రయాణ అలసట వల్ల. ఆ రాళ మెరీ, 

కృష్ణమూర్తి గదిలో నేలమీద పడుకుని ని దహాయింది. స్కాట్ 

సోఫాలో పడుకున్నాడు. డాక్టరు పరుచూరి ఆర్యసిహార్లో 

పడుకున్నారు అఆ రా|తంతా మెరీ, కృష్ణమూర్తిని (శీద్దగా 

చూసుకుంది ; తల్లి, బిడ్డను (పెమగా చూసుకున్న ట్లు. 

జనవరి పదమూడవ తేదిన డాక్టరు పరీక్షలో కృష్ణాజీ 
లివర్ దెబ్బతిన్న ట్లూ, సుగర్ ఎన్మువ గా నన్ను టూ తెలిసింది, 

కృషమూ ర్తి ఏమీ ఆహారం తీసుక్ లేకపోయారు 

జనవరి 19 న న కృష్ణమూర్తి చాలా గట్టిగా పట్టువట్టారు 

ఏ పరిస్టితిలోనూ తాను కాటేజీ బై టికి వెళ్ళాలని. ఆర జు కొంచెం 

దూరం నెమ్మదిగా నడిచారు, స్మాల్, మెరీ _ కృషమూ రికి 

చెరోపరీక్కన వున్నారు.వారు కాస్స పు చెట్ల క్రింద కూర్చున్నారు. 
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20న కరు ఇ నుళ్ళా పదిక్ష చేశారు, కృష్ణమూ రిని. 

21 న, కృష్ణాజీ కొంచెం దూరం నడిచారు, 

దీదీ న, రాతి ఒం ంటిగంట వెళ 

మెంది. తెల్లవారిన తరా 

గటిగా నొప్పి ఆరంబ 
టె 

త, ఉదయం 8.409 కి 

వాంతి అయింది. డాక్టరు, హా స్పిటల్లో చేర 

పాం ఇ 5 > అ వున్నారు కృష్టాజని. అక్కడ తాను కృష్ణ 

మూ ర్రీని శేడగా చూసుకుంటానని చెప్పా డు. 

కృషమూా రి చాలా ఎళ్ళ కిందట మెరితో, “నన్నెప్పుడూ, 
షా ది 

ఏ పరిపితిలోనూ హాస్పిట టల్ లో చెర్చుకు," క) అన్నారు. అని, “నేను నై 
(౬ 

అంటొోనే చనిపోతాను. కాని, హాస్పిటల్లో వుండను,” అన్నారు. 
మెట్. 

ఎలాగై త, చివరికి కృష్ణమూర్తిని ఒప్పించి. హాస్పిటల్లో 
యా ల = 

చేర్చారు. అక్కడ ఎక్స్ -రే పరీక్షల్లో పేగుల్లో ఏదో అడ్డుపడి 

నట్లు కనపడింది. అక్కడ ఎనిమిది రోజులు వున్నారు. మేరి, 

స్కాట్, పరుచూరి వంతుల [ప్రకారం చూసుకున్నారు. 

జనవరి కీఫ్ న, డాక్టరు పరిక్ష [ప్రకారం కృషమూ రి 

దేహం, అసామాన్యమైనదని తెలింది. ఒక 

అసాధారణ శక్తి ఆయన దేహాన్ని ఉపయో 
గించుకుంది. ఆ దేహం, చాలా సున్నితం _ 

నాజూకు. తాను ఎన్నడూ అటువంటి దెహం 

కలవారిని చూడలేదన్నారు, డాక్టరు. 

“కృషమూర్తికి వచ్చి నవ్యాధి కిన్సర్ అయితే మనం 

ఏమి చేయలేము,” అన్నారు డాక్టరు. అప్పటినుంచి అన్ని 

మందులతో పాటు, [పతి రెండు గంటలకు మత్తు ఇంజక్షన్లు 

ఇచ్చారు, కృష్టమూ రికి. 
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కొన్నేళ్ళ కిందట డాక్లర్ పరుచూరి కృష్ణమూ రికి 
లు ణి అనే 

[ప్రమాణం చేశారు, “కృష్ణమూ రికి మృత్యువు ఆసన్న మైతే, 

ఆ సంగతి తనకు స్పష్టమైతే, తప్పక వెంటనే ఆ సంగతి కృష్ణ 
మూర్తికి చెపుతాను,” అని. కాని కృషమూర్తి దెహస్టితి చూసి, 

కంగారుపడి, కృష్ణమూర్తి కోమాలోకి వెడతారేమోనని భయపడి, 

“కృష్ణమూర్తికి మృత్యువు ఆసన్నం కాబోతోంది,” అని 

కృషైజీతో చెప్పారు, డాక్షరు పరుచూరి. 
న రు 

ఆ తర్వాత మేరి, స్కాట్ ఇద్దరూ కృష్ణమూ రి గదిలోకి 

వెళ్ళారు వాళ్ళను చూసి, “అంటే, వేను చనిపోతున్నా నన్న 

మాట +” అన్నారు. 

మరొకసారి కృషమూర్తి మెరీతో, “దీన్నంతా నేను 

గమనిస్తూనే వున్నాను. ఇది చాలా ఆతృతగా వుంది,” అన్నారు. 

' తనకు కేన్సర్ అని తెలిశాక, “నేనేం పొరపాటు తప్పు 

చేశాను” అని మేరిని అమాయకంగా అడిగారు, కృష్ణాజీ. 

కృష్ణమూర్తి ఆరో గ్యపరిస్టితి ఆందోళనకరంగా వుందని 

ప్రపంచమంతటా వున్న కృష్ణమూర్తి మి|తులందరికీ, చాలా 

వరకు వార్తలు వెళ్ళాయి. 

24 న కృష్టమూ ర్తి ఆరోగ్యం బావుంది, కృష్ణమూ ర్తి 

ఒంటికి రక్తం అవసరమన్నారు, డాక్టర్లు, కాని 

సరె న రక్తం దొరకడం కష్టమైంది. 

ఒకసారి కృష్ణమూర్తి మాటల్లో తనను చివరివరకూ చూసు 

కుంటూ వుండమని మేరీని స్కాట్ని కోరారు. ఆ తర్వాత, 
“నా అస్తికల్ని ఏం చేసారు ?* అని స్కాట్ని అడిగి “దాన్ని 

మూడు భాగాలు చెసి. ఒక భాగం ఒ హైలో నుంచండి. ఒకటి, 

ఇండియాలో. మరొకటి (వాక్ వుడ్లో, వుండేటట్లు చూడండి. 
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నా అప్రికలపై ఎటువంటి నిర్మాణం చెయకండి. ఎందుకంటే, 

[ప్రజలు అక్కడ ఆరాధనలు చెసారు. అది నాకు ఇష్టంలేదు,” 

అన్నారు. 

27 న డాకగు పరీక్ష అయిన తర్వాత కుషమూరి 
రు ఎ కరా ఎ 

సెన్ కాడోజీకి వచేశారు. తనకు హస్పిటల్ లో 
QC 

చనిపోవడం ఇషం లెదన్నారు, కృష్ణాజ్. 
రు ళల 

29 న కృషమూ ర్తికి అ క్షణాన 

కుంటున్నాను” అన్నారు. అని, “అంతేకాదు, 

విపరీత మైన బాధపడాలనీ లేదు,” అన్నారు. 

మ్ శ కన లే త కాసి బాధ ఎక్కువగా వున్నప్పుడు వత్తు 

ముందులు వేసవారు. 

50న తనకు “తినడానికి ఎమైనా పెట్టండి, అని అడి 

గారు కృష్ణమూర్తి. మేరీ టొమెటో, రొబై 

ఇచ్చింది. ఆతర్వాత ఐస్ (కం కూడా ఇచ్చింది. 

కాని, కృష్ణమూర్తి ఏమీ  తినలేకపోయారు. 

“PAVAROTT" సంగీతం వినిపించమన్నారు,. 

వినిపించారు. ఆ త ర్వాత NEAPOLITAN 

పాటలు విన్నారు. 

ల! న రాదికను అడిగారు కృష్ణాజు, “బుషీవ్యాలీలో 

వర్షం పడిందా?" అని, 

ae 
రు 
BOA 

౦ పడింది,” అని ఆమె చెప్పడంతో కృష్ట 

మూర్తి చాలా సంతోషపడ్డారు . 
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పపంచం నాలుగు వమూలలనుంచి క మితులు 

ఒహై చేరుకున్నారు. ఆ నాటికి పుపుల్ జయకర్ 

కూడా ఒ హై చేరుకుంది. రాజీవ్ గాంధి, సునంద, 

నందిని మొదలై నవారు ఇచ్చిన ఆ తరాలు 

ఫి బవరి ఒకటవ తేదీన కృష్ణమూర్తికి చదివి 

వినిపించింది. పువుల్ జయకర్. 

“ఆ ఉతరాంకు నేను జవాబు రాయలేను. వారికి నా 
పేరిమ అందించు, 00 అన్నారు కృష్టా బ్ ఆమెతో. 

- ౧౨ ర —— oN అలో 

"పంది దందాలు చాలా శ్రద్దగా రా ఉంబవళ్ళు క్భష్ష 

సి మూ రికి సేవలు చెసింది. 
2 

కృష్ణమూ రికి ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులు కొంచెం 

నయంగా పుంది. ఆయన్ని చూడానికి వచ్చిన మి|తులను 

కృష్ణమూ్థ గదిలోకి వెళ్ళనిచ్చారు. 

కృషాజీ తన పు సకాల ఎడిటింగు, అచ్చు గురించి మాటా 
(3 వాం గ 

డారు. వరసగా రెండురోజులు. ఆ మాటల్ని టిప్ చెశారు. 

కుటీరం దగర చకాల కుర్చీలో ఆటూ, ఇటూ తిరిగారు, 
౧ 

కాస్సేపు, ఇతరుల సహాయంతో కృష్ణమూర్తి ఇంట్లో నడి 

చాడ. టి. వి. లో ఒక సినిమా కూడా చూశారు. 

ఇండియా, ఇంగ్లండు కృష్ణమూర్తి సెంటర్స్ వారు, 

ఆయన పుసకాల ము దణ విషయంలో తగాదాపడ్డారు. 
a 2) 

“ఇండియాలో కృష్ణమూర్తి ఉపన్యాారాలు, సంభాషణలు, 

చర్చలు ఇంగండు వెళ్ళి, అక్కడ ఎడిట్ చేయబడి ఆక్కడే 

అచ్చవుతాయి. సాదా (ప్రతులై తె, అచ్చు వేసుకునే అదికారం 

ఇండియా ఫౌండేషన్కు ఇవ్వడమైనది” అన్నారు కృష్ణాజీ, 

ఆ విధంగా ఇండియా, ఇంగ్లండు కృష్ణమూర్తి ఫౌండే 

షన్స్ వారికి చెప్పె, “నేను చెప్పింది మికు సమ్మ త మేనా 2 

అని కృష్ణమూ రి డాకరు క+షను అడిగారు, 
ణా అణాల లు య 
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“నాకు పబ్లి కిషన్, ఫౌండేషన్తో సంబంధం లేదు. కాని, 
పుపుల్ జయకర్కి మాతం సమ్మ తం కానట్లుంది,” అన్నారు 

డాక్టరు కృష్ణ. అని, “ఇది మ్ స్వంత యోచనా ? లేక, మీరు 

అస్యస్తులుగా వున్నప్పుడు ఎవరై నా చెప్పిన సలహా?” అని 
సళ్ళా అడిగారు డాక్టరు కృష్ట, కృష్ణమూర్తి ని, 

av పశ్న, సంశయం అన్నీ నాకు అర్హమయ్యాాయి. 

అయితే వినండి ; నేను ఇండియన్ని కాదు. అలాగే మీరూ 

ఇండియన్స్ కారు. చివరికి ఒక సమన్వయ మార్గానికి వచ్చారు 

కదా ? అంతా సవ్యంగావుంది కనుక వినండి. 

ఇప్పుడు నా మెదడు చాలా జాగా వుంది. అది చురు 

కుగా పని చెస్తోంది. అది స్పష్టంగా, [ప్రశాంతంగా వుంది, 

రాతి ని|దలేకపోయినా, గొప్ప ధ్యానం కుదిరింది. వీలై నంత 

త్వరగా నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను. నా వ్యాధి 
తొందరపడుతోంది. అది తీ వంగా పనిచెసోంది. మత్తు 

ఇంజక్షన్ల తో శారీరక బాధ పోగొట్టువ గలను. కాని ఆ 

తర్వాత మళ్ళా అదే బాధ వస్తుంది. ఆ విధంగా జీవించాలని 

నాకు లేదు. నేనిప్పుడు బాగా మాట్లాడగలను. మాట్లాడు 

తున్నాను,” అన్నారు కృష్ణాజీ 

ఆ తర్వాత కృష్ణమూర్తి చ|కాల కుర్చీలో అటూ, ఇటూ 

తిరిగి తనను ఒక చెట్టుకింద కూర్చొ బెట్టమన్నారు. 

ఫ|బవరి లు నాల్గవ తేదిన కృష్ణమూర్తిని చూడ్డానికి 

హాస్పిటల్ డాక్టరు వసే “నేను మళ్ళా పయాణాలు చేసి, 
ఉపన్యాసాలు ఇవ్వవచ్చా 2” అని కృష్టాజీ అడిగారు. ఎందు 

కంటే, అప్పటికే ఆయన మెదడు ఎప్పటి మాదిరిగా చురుకుగా 

పనిచేస్తోంది. “పూర్వం మాదిరిగా కాక, వ్యక్తులతో మాట్లాడ 

వచ్చు. టేప్ చేయవచ్చు. లేదా, ఎవరికైనా చెప్పి, రాయించ 
యా 

వచ్చు,” అన్నారు డాక్టరు. 

£98 



విపరితంగా మందులు వాడటంవల్ల కృష్ణా జీకి కామెర్లు 

అయా కయి. 

“లన పాణం వును ంతవరకు నేను జొధకుడనే? దేహం L 4 
సజవంగా పున్న త వరకు, కృష్ణమూ ర్రీ వుంటాడు,” అన్నారు 

(a 

ఎవరైనా తినను చూడ్డానికి వ సే, వారు చూసిన తర్వాత, 

“ఇంక ఇక్కడ కూర్చోకండి. వెళ్ళండి. వెళ్ళి, మీ పనులు 
చేసుకోండి. ఇక్కడ వుండి మీరు నాకు ఎటువంటి సాహాయమూ 

చేయలేక. ఇక్కడ కూర్చుని మీ కాలాన్ని వృధా చేసుకో 

కండి. మీరు దీన్ని (తనను పోకుండా ఆపుచేయలేరు.” అసే 

వారు కృష్ణవమా ర్చి, వనయపూర్వ కంగా, 

తనను చూడ్డానికి మి తులు రాగానే, “భోజనం చేశారా? 

అని అడిగేవారు కృష్ణా జీ. దానికి వారు, *మంచి భోజనం 

*"* అని వారంటే “ఏ_ మేం కొన్నారో, అవన్నీ 

చెప్పండి,” ఆని సరదాగా అడిగేవారు. 

చేశాం, 

హాస్పిటల్ డొక్టరుకు తన గడియారాన్ని బహుమతిగా 

ఇచ్చారు, కృష్ణమూర్తి, 

ఒక రొజున మి|తులతో, “ఈ దేహంలో వున్న శక్తిని 

ఎవరూ గమనించి, తెలుసుకోలేరు. ఇందున్న జ్ఞానాన్ని, 
బుద్దిని, తెలివిని, స్ఫురణను ఎవరూ గు_ర్రించలేరు. ఈ దేహం 

డెబ్బై ఏళ్ళు పనిచేసింది. ఇంక నిలవలేదు. ఏదో దివ్య 

శక్తి దిన్ని నడిపించింది. దీన్ని ఉపయోగించుకుంది. ఆ శక్తి 

ఏదో, ఏమిటో ఎవరూ తెలుసుకోలేకపోయారు. ఏ ఒక్కరూ 

దాన్ని తెలునుకోలేరని నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఇది చివరి 

దశలో వుంది,” అన్నారు కృష్టాజీ, 
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“అపారమైన జ్ఞానం వ [(బహ్మాండమైన శై - అంతిమ 

సత్యం ఈ దేహాన్ని దాదాపు డెబె ఏళ్ళు ఉపయోగించుకుంది” 

అనే విషయం గురించి కృష్ణాజీ మాట్లాడుతూ, “ఏదో శకి 

ఈ దేహం ద్వారా పనిచేసింది,” అనే సంగతి [వపజలు గుర్తిం 

చారా? లేదా?” అని నేను ఎన్వుడూ ఆలోచించలేదు. ఈ 

దేహంలో అద్బుత మైన శ కి వుంది. పన్నెండు సిలెండర్హ 

ఇంజనువంటి శక ఈ దెహాంలో వున్నట్లు అనిపిస్తుంది. 

“డెభ్ళె ఏళ్ళు” అనేది సొగసైన, ముచ్చటైన దీర్చ కాలం. 

వంక ఇప్పుడు ఈ దేహం నిలవలేకపోతొంది. 

ఇప్పుడు ఈ డేహం విషయంలో జాగ త్త పడకపోతే 

అంటే, (శద్ద తీసుకుని కాపాడకపోతే, ఈ దేహంలోంచి అసలు 

ఇన్నేళ్ళూ ఏశ క్షి (ప్రసరించి పనిచేసిందో ఎవరూ అర్హం చేసుకో 

లేరు. దాన్నెవరూ తెలుసుకోలేరు. 

ఆ శ క్రి గురించి తెలిసినట్లు ఎవరూ నటించవద్దు. తెలిసిన 

వారు ఎవరూ లేరని, నేను అంటున్నా నని ఎవరూ ఏమి అనుకో 

కండి. దాన్ని తెలుసుకున్న వారు - (గహించినవారూ నిజంగా 

ఎవరూ లేరు. వాళ్ళు తెలుసుకోలేరని నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు- 

డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత ఇంక ఈ దెహం నిలవలేక పోతోంది, 

ఇది ఇంక ఎక్కువకాలం నిలవలెదు. మీరు ఇలాంటి దేహాన్ని 

కనుక్కోలేరు, చూడలేరు. ఇటువంటి, శక్తి _ జ్ఞానం _ కొన్ని 

వందల ఏళ్ళనుంచి ఓ దేహంలో పనిచెసోంది. ఇంక మీరు 

మళ్ళా దాన్ని చూడలెరు, అది వెళ్ళప్పుడు వెడుతుంది. అది 

దాని ఇష్టం. 

““రివరి వరకు అన్ని జా|గ_త్తలూ ఈ దెహానికి తీసు 

కున్నారు [కమం తప్పక ఎడా [పమతో సేవలు చేశారు. 

సంతోషం $” అన్నారు. 
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తనకు వైద్యం చేసిన డాక్టరుతో, “చనిపోతున్నానని 

నేను ఏ మాతం గొడవపడటం లేదు, భయపడటమూ లేదు. 

ఎందుకంటే, జీవితమంతా నేను న్చుత్యువుకోనె గడిపాను. నేను 

ఎప్పుడూ ఎటువంటి జ్ఞాపకాల్ని = స్మ తుల్ని - గతాన్ని 

మోసుకుంటో తిరగలేదు _ [బతకలెదు,” అన్నారు కృష్ణాజ 

జబ్బులోనూ కృష్ణమూర్తి తన నిత్య కార్యక్రమం 

మంగా చేసుకునేవారు. పళ్ళు ముకునేవారు. స్నానం 

చేసేవారు. తలదువ్వుకునేవారు. చివరి వరకు కళ్ళ వ్యాయామం 

కూడా చేశారు. ధ్యానం కూడా బాగా కుదిరేది. 

వేదీకి ధైర్యం చెప్పారు. తాను చనిపోయిన తర్వాత 

అమెను యా (తలకు వెళ్ళమన్నారు, కృష్టోబి, ఇంట్లొ పనులు 

అయిపోయిన తర్వాత షికారుకు వెళ్ళమనేవారు. 

జగన్నాద ఉపాధ్యాయ సూచన |వకారం కృష్ణమూ ర 

మృతదేహాన్ని ఏంచేయాలో ఆ సంగతి పుపుల్ జయకర్ కృష్ణ 

మూ ర్తితో చెపితే, ఆయన ఆ (ప్రకారం అంగీకరించక, “మృత 

దేహానికి ఎటువంటి తంతూ జరపవద్దు. అలాగే ఎంతో మంది 

జనంవచ్చి , తన మృతదేహాన్ని చూడంకూడా తనకు ఇషం 

లెదు,” అన్నారు కృష్ణాజీ, 

9 న వై ద్యపరీక్షలో కృష్ణమూ ర్షికి “కడుపులో శేన్సర్" 
అని తేలింది. వయసు కారణంగా ఆయనకు ఆపరేషన్ కుదర 
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దన్నారు, డాకర్లు. ఆతర్వాత వ్యాధి మరింత తీ వమెంది 

అసుప [తి నుంచి కృ సమూ రి ప న్కాబటెజికి వచ్చె శారు. 
(3a) అవి యా 

“ పాణం పోయిన తర్వాత దేహానికి ఏ త . 

అది ఒక కరమొద్దు వంటిది. అది కబైెలతో కాలవలసిందే ! 

నేను సామాన్య్యుత్ణి. నా మరణానంతరం ఎటువంటి కర్మ కాండ 

జరపవదు. నా అ స్థికల పై ఎటువంటి నిర్మా ణమూ చేయవదు. 

గురువు ముఖ్యంకాదు. ఆయన బోధ ముఖ్యం. ఆ బోధ, 

మనిషిని వికృతం, వికారం, కలుషితం నుంచి కాపాడుతుంది. 

బోధలో అధికారానికి, గురువీఠానికీ తావులేదు. బోధకు 

వారసుడు లేడు. అలాగే బోధకు (పతినిధీ లేడు. నా పేరు 

మీదుగా ఇప్పుడుగాని, ఎప్పుడుగాని స్టాపించబడిపున్న పార 

శాలలు ఇప్పటి మాదిరిగానే కొనసాగాలని కోరుతున్నా ను. 

అంతే: ” అన్నారు కృషాజీ. 
(3 

12 వ, తేదీన ఆయనకు 104° జ్వరం వచ్చింది. శాదీర 

కంగా చాలా బాధలు పడ్డారు. 

19 న, కృష్ణమూ ర్తి మరి నిరసించిపోయాదు. చేతుల 

మీద ఎత్తి సోఫాలో కూర్చో బెట్లారు. 

అప్పుడప్పుడు తన పేరుమీద స్థాపించబడివున్న పార 

శాలల గురించి “అవి ఎట్లా వున్నాయి?” అని స్కాట్ని అడిగే 

వారు కృష్టమూరి. 

“నేను చనిపోయిన తర్వాత నా మృతదేహాన్ని ఎవరూ 

చూడవద్దు,” అని కృష్ణమూ ర్థి అన్నారని అసిత్ చాందిమల్ 

బాధపడ్డాడు. 

పదహారవ తేది రాతి పుపుల్ జయకర్, రాధిక ఇండియా 

వచ్చే శారు. 
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ఆ రాతి మేరీ _ సా్క్టాట్-డాక్టరు పరుచూరి కృష్ణాజీ 

దగ్గరి వున్నారు. వారిని చూసి, “మీరు వెళ్ళి పడుకోండి,” 

అన్నారు కృష్ణమ రి చాలాసార్లు. 

ఆ రాకి తొమ్మి ది గంటలకు కృష్టవరూ ర్తి నిిదమా (త 

వేసుకుని పడుకున్నారు. 

మెరీ ఆయన పక్కన కూర్చుని, ఆయన ఎడం చేతిని 

పట్టుకుంది. ఆయన నిదపోయే ముందు మేరీని చూసి, “వెళ్ళి 

నిదపో. గుడ్ నై ట్” అన్నారు. 

“నేను మీ దగ్గరే వ వుంటాను” అంది మెరీ. ఆమె మాట 

విని ఆయన నిదపోయారు. నిదహోతున్నా, ఆయన కళ్లు 

సగం తరచివన్నాయి. 

మెరి ఆయన ఎడమ చేతిని పట్టుకుని కూర్చున్నా 

ఆయనకు నిదాభంగం కాలేదు. 

స్కాట్ అయనకు కుడివై పున కూర్చున్నాడు. 

పరుచూరి అటూ, ఇటూ పచార్లు చెస్తున్నాడు, గదిలో, 

కృష్ణాజీ ని దపి తునా రు. 

చూస్తుండగానే ఆ నిద కోమాలోకీ జారుకుంది. క్రమంగా 

శాస ఇమ్ము దించింది. అవ చివరి ఘడియలనిపించాయి. 

ఆయనకు వళ్ళా మెలకువ వచ్చిన జాడలేదు. 

రాక పదకొండు గంటలకు హా హాస్పిటల్ డాక్టరు వచ్చారు. 

ఆ రాతి సరిగ్గా 12.90 నిమిషాలకు కృషాజే గుండె 

అగిపోయింది. ని దలోనే ఆయన శాశ్వతంగా కన్ను మూశారు. 

ఇండియా కాలమానం ప్రకారం ఫీ బవరి _. పదిహిడశవ తేది _ 

మధ్యాహ్నం = ఒంటిగంటా నలభై నిమిషాలు అయింది. 

బవరి పదిహిడవ తేదిన ఆల్కాట్ మరణించారు. 

అదే తారీఖున లెడ్వీటర్ జన్మి ంజారు. 
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“ మరణానంతరం మీ దేహాన్ని ఏంచేయమంటారు ?* 

అని కృష్ణమూర్తిని ఒకసారి అడిగితే, “నేనెస్పు డూ పరిశు ద్దుడనె: 

మరణానంతరం నా దెహాన్ని స్నానం చేయించి, ఒక గుడలో 

చుట్టి, ఏ ఆడంబరమూ అకుండా అగ్నికి అర్చించండి ,” 

అన్నారు. 

రు [ప్రకార మె ఆయన మృతదేహాన్ని స్నానం చేయించి 

““మేరీరల్రీ"” ఇచ్చిన ఖదరు సిలు బట్టలో య్ మృతదేహాన్ని 

చుట్టారు. అవకాశం వున్న వారు కొందరు ఆయిన చివరి దర్శనం 

చేసుకున్నారు. వారిలో అసిత్ కూడా వున్నాడు. 

పదిహేడవ తేది ఉదయం, ఎనిమిది గంటలకు కృష్ణ 

మూర్తి ముఖం కూడా కప్పేశారు. ఆయన చెప్పినట్లు ఏ 
ఆడంబరమూ, సందడీ చేయకుండా, ఎటువంటి _పార్దనలూ, 

సవా వేశాలూ జరపకుండా సహజంగా, నిరాడంబరంగా ఆయన 

బౌతిక కాయానికి “*వెన్టూరా” లో అంత్య కియలు జరిపారు. 

కృష్ణమూ రి దెహం కాలి బూడిదై పోయింది. వెలుగు 

రవ్వ వుహాజ్వాలలో కలిసిపోయింది. 

కృష్ణమూ ర్థి బోధ, తీసుకున్న వారికి కీసుకున్నంతగా, 

తరగని నిధి మాదిరిగా నిలిచిపోయింది. 

కృష్ణమూ రి అ స్తికల్ని మూడు భాగాలు చేసి, ఇంగ్లండు. 

ఇండియా _ అమెరికాలకు ఇచ్చారు. 

ఏ పై న్కాబిజిలో కృష్టా జీకి, ఆధ్యాత్మిక అనుభపం కలి 

గిందో, ఆ పైన్ కాటేజీలోనే ఆయన అంతిమ శ్వాస వదిలారు, 

కృష్టోబీ తన నూతన (పబోధాన్ని మొదట పశ్చి ము 

దేశాల్లో పారంభించి, ఆ ప బోధాన్ని తూర్పుదేశమైన 
ఇండియాలో ముగించారు. 

తూర్పు దేశమైన ఇండియాలో జన్మించి, పశ్చి మదేశ మైన 

అ మెరికాలో అ స్టమించారు, కృష్ణా జీ. 

® థి చి 
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అనుబ౦థ౦ 



ఇవి నా మాటలు కావు. 

ఇవి కృష్టమూ ర్రిగారు చెప్పిన 

అనెక సంగతుల సారాంశం. 

అవి కేవలం సూక్తులు కాపు, 

పరమ సత్యాలు. 

వాటిని నిత్య జీవితంలో 

అనుష్టిస్త, ఎవరైనా సరే 

వికాసం చెందగలరు. 



సజీ వవంఠా సౌందర్యవంతమూ తేజోమయ మూ, 

చెతన్యవంతమూ అయిన ఈ తూమిని అనుభవించడం జీవి 

తంలో ముఖ్యమైన సంగతి. ఇంత సుందర మైన, సువిశాలమైన 

[ప్రపంచంలో ఏదో ఒక అందమైన సమయాన్నో, సౌందర్య 

వంతమైన సమియాన్నో, సౌందర్యవంతమైన  |పదేశాన్నో, 
శిభాయమానమైన భావాన్నొ, పట్టుకుని వెళ్ళా డక, సర్వకాల 

సర్వా వస్టల్తొ ఈ (ప్రపంచమంతా మనదే అనుకుని, దాన్ని మన 

సంతటితో  పెమించి అనుభవించాలి. కాని, అ మనసు అనాదిగా 

తనకు తెలిసిన వాటితో ముడిపడి, సతతం సమస్యలతో, చింత 

లతో, తొందర తో, స్వలాభాపెక్షలతో, ఆలోచనలతో, ఆ వెదనలతో 

తవుతమౌతుందేకాని, నిశ్చలంగా, నిర్మలంగా, నిశ్శబంగా 

ండి |పపంచాన్ని అనుభవించలేకపో తుంది. 

నీ 

త్త 

జీవితంలో మనసుకు అద్వితీయమైన స్టైనం వుంది, 

మనసు లేనిది, ఈ |పపంచంలో ఏది జరగదు. కాని, ఆ మనసు 

ఎక్కడనుంచి ఏ నిధంగా పనిచెసున్న దో చెప్పడానికి ఒక కేం (ద 

మంటూ లేదు. మనసు, మనకు ఇవ్యబడిన ఆశ్వ ర్యకర మైన 

ఒక గొప్ప ఆయుధం. అది అన్నింటికంటే, శ క్రీ వంతమైన 

అయుధం. 

పరిసరాల ఫలితంగా (పభావితమైనది, మనసు. దాని 

స్వభావం, సృష్టించడం. వాస్తవాన్ని ఎదురోగవడంలో వునసు 

వ కంగా, అ సమర్దవంతంగా, అసత్యంగా, అ, [కమం గా, 

మోసంగా, వంచనగా, దగాగా, అవుర్యాదకరంగా, అవినీతి 

కరంగా వుంటుంది. అటువంటి మనసు కాలపదిధిలో తగుల్కొని, 

ఎప్పుడూ తనకు తెలిసినవాటితో కలసి అటూ-ఇటూ తిరుగు 

తుంది. ఏ విధంగానంటి, ఒక కర పాతి, దానికో తాడు కట్టి, 

అ తాడు చివర ఒక కోతిని కడితే, ఆ కోతి _ ఆ తాడుమేర, 

కర్రచుట్టూ తిరుగునట్లు, మనసూ తనకు తెలిసిన వాటి పరిధిలోనే 
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జరుగుతుంది. తాడును మించి తిరిగె శ కోత్రక్షీ, తసకు 

తెలిసిన వాటిని మించి తిరిగేశ క్రి మనసుకూ లేదు. 

“జీవితాన్ని, సమసాన్ని పాలించే ఈ మనసు ఏమిటి 2” 

అని మనం ఆ మనసునే పశ్ని పై, ఆశనిపాతంలాంటి ఆ 

ఎదురు (ప్రశ్న తాకిడికి తట్టుకోలేక, వెంటనే తనకు తెలిసిన 

“సమాచారం _ విజ్ఞానం లా తెలివి” శరణుజొచ్చి, వాటి బలంతో 

ఎదురై న పశ్నను ఎగర గొట్టెయ్యాలని చూస్తుంది. కాని, 

మనం విడవకుండా దాన్ని వెంబడించి, “అనలు నువ్వెవరు 2” 

అని పశ్ని స్తూవుంట్, అది తౌస్త వెనక్కి తగ్గి, తాత్కాలికంగా 

కిక్కురుమనకుండా అణగుతుంది. అది అణగ ఎట్లావుందొ, ఏం 

ఆలోచిసో సోందో, ఏం వావిసోందొ, ఏరి ఊహిసోందో - అసలు ఆ 

మనసు "మున (ప్రశ్నను ఏం విధంగా తీసుకుందో, తీసుకున్న 

తర్వాత అది ఎక్కు డెక్ళకు వెళ్ళి, ఎట్లా లు యలట్లా దూకుతోంవో 

విడవకుండా గమనించాలి. మన గమనిక పై , దాని రియా క్షన్ 

ఏమిటో కూడా పరీక్షించాలి. ఇదంతా జీవితంలో ఒకప్పుడె నా 

జరక్కపోతే, ఎంతో పోగొట్టుకున్న వాళ్ళం అవ్యతాం. 

అనుక్షణం ఒకదానిమీదనుంచి, మరోదాని మీదకు 
సీతాకోకచిలుక మాది రి గా దూకే స్వభావంకల మనసును 
ఎప్పుడూ, దేనికీ, ఏమాాతం ఆవుజేయాలని, అణచాలని, 

హద్దుల్లా - నియమాల్లో పెట్టాలని చూడకూడదు. కాని, దాని 
దూకుళ్ళను గమనించాలి, నది ఒడ్డున కూర్చుని [ప్రవాహంలో 

కొట్టుకుపోయేవాటినన్నింటినీ గమనించినట్లు. అలాగే మన 

పాతా, కొత్తా ఆలాచనల్నీ, గమనించాలి. 

మనసు తనకు తాను మాయలోపడి, మోససుచ్చు కోవడమే, 

అజ్ఞానం. అప్పుడు అది అనేక అవస్టల్ని , స్టితుల్ని కల్పించు 

కుంటుంది. అదే (థాంతి. జీవితంలో అది [ప్రమాదకర మైన 

సంగతి. 
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మనసు అనేది, అనేక మడతల్లో చుట్ట బడ్డ బట్ట వంటిది. 

పకాలు దాని నూలు పోగులు. పడుగు. పేకలుగా అలుకు 

యిన ఆఅ నూలు పోగుల్ని ఆలోచనలు నిరంతరం బై టికి 

లాగుతూ వుంటాయి. ఒక్కొసారి గట్టిగా లాగుతాయి,. అటు 

వంటస్సుడు లోపల మడతల్లో నూలుపో గులు చెడవచ్చు, చెదర 

వచ్చు, లేదా; దారాలు తెగవచ్చు. మడతలన్నీ చెదిరి, 

బట్ట-తా కదిలి, చిక్కుపడి |కమం, వశం తప్పే [ప్రమాదం 

ఏర్ప డుతుంది. అంటే, మనసువెడి, పిచ్చి పట్టె అవకాశం ఏర్పడు 

తుంది. అందుచేత మనసు విషయంలో చాలా జా|గ త్తగా 

వ్యవహరించాలి. 

మన జీవితం నిరంతరం కార్య-కారణాల మధ్య సాగు 

తుంది, వాటిని మనసు మళ్ళా, మళ్ళా ఏఎర్వాటు చెసుకుంటుంది. 

వునస్సంటే, కార్య-కారణ సంబంధం. అందుచెత ఆ మనసుకు 

ఆది _ అంతాలు లేని దాన్ని, వానసు జ్ఞాపకం 'పెటుకోలేదు. 
ట 

మనలో “నేన_నాది” అనేదాని కేం దమే, ఈ మనసు. 

“నేను_నాడి” అనే విధానంలో ఆ మనసు అనాదిగా, అసం 

పూర్తి [కమశిక్షణలో, తెలసీ _ తెలియని పరిజ్ఞానంతో, పరిణతి 

చెందని సంబంధంలో అనుభవాలద్వా రా. జ్ఞాపకాలద్వా రా, ఒక 

మార్గం ఏర్పరచుకొని, హద్దుల్లో, షరతుల్లో బిగింపబడి, 

వుంటుంది. మనిషి విశాలంగా ఎదగకుండా ఆ హద్రులె అడు 

పడతాయి. ఆ విధంగా పెరిగిన మనసు కమంగా ఒక పద్దతిని 

ఎర్బుర చుకుని అందు తగుల్మాన్ వుంటుందెకాని, దేన్నీ కొతగా 

చూడదు, కీసుకోదు. ఆ మనసు అనుసరించే విధానం, జీవిత 

పరిమళ మెన _పమను నాశనం చిసుంది. 
యా అణా 

పపంచం మనకు అన్యంగా, భిన్న ంగాలేదు. వనమె 

పపంచం. మన మనో కల్పితమే, పపంచం. ఆ [ప్రపంచంలో 
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నువ్వు - నీమి [తుడు - సీ శతువు _ అంతా అందరూ _ అన్నీ 

వున్నాయి. మనమంటే, సపంచంయొక్క్ల |పతిరూపం. కనుక 

మనమూ, |పపంచమూ ఒక్కటే. ఆ (ప్రపంచాన్ని అర్హంచేసు 

కోవాలంటే, ముందు నిన్ను నివు తెలుసుకోవాలి. కాని, మనలో 

“నేను” అనేది, తాను ఈ (ప్రపంచానికి భిన్నంగా వున్నానను 

కుంటుంది. ఆ విబాగమే అన్ని అనర్ధాలకు మూలం. “నేను” 

అనే (పత్యేక తలంపు వున్నంతకాలం, ద్వంద్యం తప్పదు. 

భిన్నత్వం తొలగదు. కాబట్టి (పతి ఒక్కరిలో తానూ (పపంచం 

ఒకటెనన్న భావం స్టిరపడాలి, ఆ భావం మనలో గట్టిగా స్ట 

డే కాది, ద్వంద్వాతీతమైన స్థితిని పొందగలుగుతాము. ఆ 
ల్ 

కిలో భావన, ఇష్టా యిష్టాలు, నిర్ణయాలు, నిశ్చ యాలు, 

fA 

oe 

0), © "రైలు, అన్నీ పోయి, అంతా ఒకటిగా దర్శనం ఇస్తుంది, 

అదె సహజ స్టితి. అది మనను నిశ్చలమైన స్ధితి. 

ఆస్టితిలొ జరిగేదే సృజనాత్మ కం, భయంకర మైన ఒంటరి 

తనాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు సృజనాత్మకమైన మనసు చోటు 

చేసుకుంటుంది. కాని, ఆ మనసు ఎప్పుడూ అటువంటి స్థితిలో 

వుండదు. మనసు కదిలి, తన మనుగడ కోసం కాలాన్ని మూడు 

భాగాలుగా విభజిస్తుంది. కాలమంటే, ఎడతెగని ఒక కదలిక. 

ఆ కదలికకు ఆద్యంతాలు లేవు. దానికో మార్గమూ లేదు. అసలు 

అది దెనికొోసమూ ఆగవలసిన పనీలేదు. అది అనంత మైన 

కాలాన్ని కప్పుతుంది. పరిమితమెన మనసు ఎప్పటికీ దాని 
అంచును కూడా తాకలేదు. కనుక ఈ కాలమనేది కూడా మనో 

కల్పి తమనే తెలుతోంది. మనసు ఆగితే, కాలమూ ఆగుతుంది, 

తన నీడవంటి గతాన్ని అనుసరించి పోయే మానవుడు, ఎప్ప టికీ 
కాల కదలికను అందుకోలేడు. అంటే, అతడు ఎప్పటికీ 

వర్తమానంలో నిలవలేడు. 
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ము స్పంటె, కదలికలతో కూడిన పాత. మనసు శదలి 

కను రెండు భాగాలు చేస, ఒకటి _ మనో కదలిక, రెండవది _ 

మనసులోని కదలిక, మనో కదలిక నిరంతరం, ఎడతెగక కొన 
సాగుతుంది. ఎందుకంటె, మనసు నిరంతరం 

తెలిసిన పరిధిలో తిరుగుతూ వుంటుంది కనుక. 

తనకు 

మనసులోని కదలిక, అది అవ్య కం. దానికి అపార 

మెన శక్తి _ సామర్దా్యలూ, వివేక_విజ్ఞానాలూ వుంటాయి. అది 
మానసాతీతం. అదే అసలు కదలిక. జీవితం అన్నా అదే, 

దాహ్యజీవితంలో పరిష్కారం , కాకుండా మిగిలిపోయిన సమ 

స్యల్ని, ఆ కదలిక పరిష్కరిస్తుంది. ఆ కదలికలకు ఎరుకలో 
వుండటమే, అసలు జీవితానికి తలుపు తెరవడం. 

మనో కదలికకు ఒక రూపం లేనప్పుడు అంటి మెదడు 

లోని కణాలు కదలకుండా ఆగినప్పుడు అప్పుడు *నేను.నాది,* 

అనేది వుండదు. అది పూర్తి నిరామయ సిత. అది నిశ్చలం, 

నిర్మలం. ఆ స్టితిలొ, స్మృతికి తావు లేదు. కదలిక లేనప్పుడు, 

బలీయమైన, కేం |దీకృత మైన శక్తి పనిచేస్తుంది. ఆ శక్తి 

నీది కాదు. నీకు తెలియదు. ఆ శర్తి లోనే “సత్యం”, 

వుంది. అదే మనలోని మార్చు. మార్చే, సజివతకు లక్షణం. 

ఆకాశం-_చెట్లు-పర్వ తాలు పక్షులు మబ్బు లూ;వాటి నాజూకు 

నొక్కులూ ; కాంతి, అది-కల్పించే అందాలూ; దెన్ని చూసినా 

ఆ క్షణంలో దానికో పేరు పెట్టకుండా, దానికో రూపాన్ని ఆపా 

దించకుండా, దానిపె యిష్ట యిష్టూలు చూపకుండా వుండలేము 

గనుకనే, నిత్యసత్యమైన జీవితాన్ని అర్రంచేసుకొలేకపోతున్నాం. 

మనని మనం పాత జ్ఞాపకాలతో, పాత అనుభవాలతో చూసుకో 
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వడం వల్ల వర్తమాన జీవితం సారహీనంగా, అర్హరహ తంగా, 

అందవికారంగా తయారౌతోంది. గత జ్ఞాపకాల బాధలవల్లనే, 

వ ర్రమానంలో మనం దెనినీ కొ _క్రగా, అసరూపంగా, అందంగా 

చూడలేకపోతున్నా ౦. చూసీ, ఆనందించలేకపోతున్నా౦. 

[క్రమంగా మనకు దెహంలోనూ అందం, అద్బుతం కనుపించడం 

నిరంతరం చూసి, తెలుసుకునేవాడే, గతం _ వర్తమానం, 

అంటే, అతడు సగం చచ్చి, సగం [బతికిన వాడన్న మాట. 

అటువంటి వానిలోంచి, భవిష్యత్తు తొంగిచూస్తుంది. 

తనిలోంచి చూసి, విని, తెలుసుకునేది ఏదై తే వుందో, 

అదే తెలివి _ స్ఫురణ _ జ్ఞాపకం. దాని సహాయంతో అతడు 

వ_రమానంలో ఎదురై న వాటిని పాత పదాల్లోకి అనువదించు 

కుంటాడు. ఆ విధంగా అతడు అహర్నిశలూ గతాన్నే పెంచు 

కుంటాడు. 

“వ ర్రమానంలో నిలిచినదే, జ్ఞాని స్టికి. అదె సహజ స్తితి. 

గతం కాలి, బూడిద అయితేనే, ఆ స్టితి నిలిచేది. కాని, జ్ఞానులు 

గతించి పోయే వాటన్నింటికీ సదా హ ర్సి ఎరుకలో వుంటారు. 

ఆ స్టితిని ఎంతటి వారూ మాటల్లో వర్ణించి చెప్పలేరు. ఆ స్టితి 
ఏమిటో సామాన్యులకూ అర్దంకాదు అందుచేత, జ్ఞాని ఏం 

రాసినా, ఏం మాట్లాడినా, ఏం చెప్పినా, ఏం చేసినా _ వాటిల్లో 
అంత [ప్రెమ - దయ _ అందం _ ఆనందం _ సంతోషం _ 

సంతృప్తే ఎమిటి ? వాటికి అంత బలం, వేగం ఎక్కడివి [1 

అవి నిజంగా ఎటు మళ్ళుతాయి + అని అనేకమంది మహా 
మేధావులూ, సాధకులూ తెలుసుకోవాలని గట్టిగా [ప్రయత్నించి 

ఓడిపోయారు. కొందరు భంగపడ్డారు. మరికొందరు కష 
శ్ర 

పడ్డారు, నష్టపడ్డా డారు. కొందరికి ఆశా శాభంగం కలిగింది. 
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వం, ఏ సంకల్పం లేనివారు జ్ఞానులు. వారి 

మాటలు - చేతలు - నడతలు అన్నీ ఒక మహాసంయోగ 

మార్గంలొ వుంటాయి. అవి ఒక నూతన విధానాన్ని సూచి 

సాయి. అది మావమాలు వునిషికి అందని సంగతి. అదంతా 

ఒక దివ్య భావన. కానీ, అదీ ఆ క్షణానికే పరిమితం. కనుక 

వారికి ఏ విషయంలోనూ వైరుధ్యమనేది వుండదని మనము 

మెదట తెలుసుకోకపొ తే, జ్ఞానులు ఎప్పటికీ అర్ధం కారు. 

జ్ఞానుల జీవితం మేఘావృతమైన ఆకాశంలో మెరపు 

కాంతుల వంటి మెరపులతో నిండివున్నట్లు వుంటుంది. ఒక 

మెరుపుకీ, మరొక మెరుపుకి మధ్య వుండే వ్యవధి, వ్యత్యా 

సాల్వే వారి జీవితకాలంలో వుంటాయి. ఒక మెరపుకి, వేరొక 

మెరపుకీ ఎటువంటి సంబంధం, సారూప్యం వుండనటె, వారి 

ము:ందుఎవనుక కర్మ లకూ సంబంధం, సందర్భం వుండదు. 

రాని, పతి మెరపుకి ఒక విధమైన శ్ర, అఎదం, నూత సత్యం, 

అపురూపత్వం వున్న బే, జ్ఞానుల విషయంలో (పకిదీ ఆ క్షణాన 

సంపూర్ణంగా, నిషా్కామంగా, ఆద..అంతాలతో కూడి వుంటుంది. 

ఎఐరైనా ఆ స్టితిని అందుక.న్నారంటే, వారు ఈ భౌతిక 

విషయ జ్ఞానం నుంచి ఒక అడుగు ముందుకు వేశారన్న మాట. 

దానితో వారు విరాట్ స్వరూపంలో శాశ్వతంగా కలసిపోతారు. 

వారు తమ అనుభవాలను తెలియజెప్పడానికి కొందరు బోధి 

సారు, కొందరు రాస్తారు, మరికొందరు (పచారంచేసి చెపుతారు, 

కొందరు సూచిసారు,కొందరు విశ దీకరిసారు. కాని,కొందరు మౌనం 

వహిస్తారు. వారికి సమ స్ట (పాణికోటిపై గొప్ప (పేమ, 

దయ వుంటాయి. 
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జినితంలో మనం ఎన్నింటికొ ఎన్నెన్నా కారణాలు 

కల్సి ౦చుకుని, వాటికి మరిన్ని అవసరాలు ఆజభాదించుకుని 

నురాగంతోనో ఆస క్లీతోనో, ఆశతోనో వాటికి మరింత గట్టిగా 

అతుక్కుని, అలవాటు |పకారం (బతుకుతూ, (పతిదాన్నీ 

స్వాధీనపరచుకోవాలనీ, (పతిదాన్ని అణచి _ అధికారం 

చెలాయించాలనీ (ప తి దా న్ని అనుభవించాలనీ కోరె 

పడతాం, ఒక్కొక్కసారి వాటిని పొందే విషయంలో మన ఆశా, 

[ప్రయత్నం సలించవేమోనని నిరంతరం అనుమానంతో బతు 

కుతాం. చివరికి ఆ అనువూనఠ పెనుబూత మై, భయంగా మారు 

తుంది. ఆ భయమే మనల్ని ఇరుక ల్లో, నిబంధనల్లో, నియ 

మాల్లో, అదుపుల్లో, ఆజ్జల్ల పెట్టి బందిసుంది. అందు కే, మనం 

వేవితంలో శాంతిగా, స్వెచ్చ గా, అనందంగా, హాయిగా వుండ 

లేక పోతున్నాం. 

భయమనేది విడిగా లేదు. అది, ఒకదాని సంబంధం వల్ల 

కలుగుతుంది. చాలావరకు వనం తెలిసినవాటికే భయపడతాం. 

కాని, ఒక్్క్కాక్కసారి తెలియని వాటికీ, వనసుకు అందనివాటికీ 

భయపడతాం. దేనికో ఒక దానికి, ఎవరికో ఒకరికి, ఎందుకో, 

ఒకందుకు మనం ఎప్పుడూ భయంతోనే [బతుకుతాం, 

బుద్ది వికాసానికి భయం పద అవరోధం. భయం, 

మనసుని, “హృదయా వాన్నీ బలహీనపరుస్తుంది. అవి (క్రమంగా 

మొదుబారిపోతాయి. భయంవల్ల సమసానికీ, సంపూర్ణ జీవి 

తానికి అచేళనులుగా వుండిపోతాం. అయితే, ఆ భయాన్ని 

జయించడం ఎట్లా ! దాన్ని ంచి ఏ విధంగా తప్పి ంచుకోవాలి ? 

ఏవిధంగా దాన్ని అణచి, అదుపులో పెట్టగలం ? దాన్ని అ 

విధంగా దూరంగా తోసెయ్యగలం ? అసలు భయమనేది 

కలగకుండా వుండాలంటే, మనం ఎట్లా జీవించాలి ? 
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పకి ఒక్కరినీ, నిరంతరం, జీవితాంతం వెంటపడి 

వేదించే పెద భయం, “మృత్యుభీజి”, చావుతో ఏళ్ళతరబడి 

పోగుజేసుకున్న వన్నీ బి పొతాయని రా తిం-బవళ్ళు భయంతో 

(బతుకుతాం. మనిషి తస్ప ఏ (పాజ్ చావు గురించి యోచిం 

చపు. అందుకే అవి అంత హాయిగా, ఆనందంగా, స్వచ్చగా 

జీవినాయి 
—_ 

కాని, మానవుడు తన మానసిక తికమకవల్లా, కాఠిన్యం 

వలా, సంక్షోబంవలా భయాన్ని అర్షంచేనుకోలేక పోతున్నా డు, 
రగా ae) ల 0 

భయానికి గల కారణాలన్నీ, అసలు భయ మనెదాని ఆర్హాన్నీ, 

భయం కలగడానికి గల ఆవశ్యకతనూ, దాని స్వభావాన్ని. 

దాని ఎర్బాటునూ తెలుసుకుంటే, మనం నిర్భయ గా 

వుండగలం. 

“ఇయం'' అనే దాని ఆరం చేసుకోకపోతే, సమ 
య ది ) bes 

సౌంద ర్యా౬కూ అంధుల మౌతా౨. [కమంగా వునం అసహ 9 
Gc 

కర మైన, వికృత మైన మనుష్యులుగా త తయారౌతాం. మనం 

గతంలో కలిగిన బాధాస్మృతులు మెదడులో జ్ఞాపకాల 

రూపంలో నిల్వవుండి, వర్తమానంలో జా (గత్తె :” అని 

హెచ్చు రించడంవల భవిష్యత్తులో ఏమౌతుందోననే అనుమానంతో, 

ఆందోళనతో వృధాగా బంరుుడతాం. ఆ భయాన్ని అలోచనే 

స్మృకతిపథధంలోంచి బె టికి లాక్కుని వస్తుంది. 

భయానికి కారణమైన ఆలోచనే, ఆనందానికి, ఆహాదానికీ, 

ఇష్టానికి, పీతికీ కారణమని అనుభవంమీద తెలుస్తుంది. ఆలో 

చన వల్లనె గతంలోని అందమైన, ఆనందభరితమైన, సంతోషకర 
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మైన అనుభవం, వర్తమానంలో, భవిష్యత్తులో _ ఎప్పుడూ కల 

గాలనే వాంఛ కలుగుతుంది. 

త+* పి లేకపోవడంవల, కోరె అంతంక దు. ఏ కోరె 
శాం ల్ 

అయినా ఒకటే _ అది ధనం 

కావచ్చు. కలిగిన కొర్కె-దేనివెనక పడి పోతోందో, అసలు వాని 

తత్వం ఏమిటో ముందు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. కొరెవల్లనే 

ఆలోచన పుడుతుంది. 

జీవితంలో ఆలోచనకు మితిమీరిన, విపరీతమైన, విశిష్ట 

మైన, అసాధారణమైన, అపురూపమైన, గౌరవం, [పాముఖ్యతా 

వున్నాయి. కాని, ఆలోచన, వట్టి జిత్తులమారిది కపటి. 

ఎప్పుడూ కుయు కితో, ఉపాయంతో నిండివుంటుంది. అది 

చాలా చమత్కారి. ఎంతో తెలివైనది. అది ఎప్పుడూ ఒక 

దాన్ని వేర్పాటు చెస్తుంది. మరొక దాన్ని కొత్తగా [(పారంభి 

స్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు నూతనంగా కనిపిస్తుంది. భయాన్ని 

కలిగిస్తుంది. యుద్దాల్ని తెచ్చి పెడుతుంది. క్షణికానందాన్ని 

కలిగిస్తుంది. అనంతిమెన చిత చిగతాల్ని సృష్టిస్తుంది, అది, 

తన అంతాన్ని తానే అన్వేషిస్తుంది. నిన్నటి ఆహ్హాదాన్ని, 

ఈ రోజు అనుభవిసో, “చేపు” అనే దాన్ని దానికి అంటగట్టి, 

వినోదిస్తుంది. ఆలోచన అనేది ఎప్పుడూ చురుకుగా పనిచేస్తుంది. 

ఏవెవో ఊహిస్తుంది. ఇంకేదేదో భావిస్తుంది. మనల్ని ఎక్కు 

డెక్కడికో లాక్కుపోతుంది. దానికి అన్ని విధాలైన సామ 

ర్యాలు వున్నాయి. కనుకనే, పతి ఒక్కరూ ఆలోచనకు 

కానిసలు అవుతారు, 

ఆలోచన ఎప్పుడూ సంతోషాన్నో, ఆనందాన్నో దృషిలో 

పెట్టుకుని పనిచేస్తుంది, నిరంతరం జ్ఞాపకాల్ని బైటికి లాగి, 

476 



సంబంధాలతో, ద్వంద్వాల్ని ఏర్పరుస్తుంది గనుకనే, లోకంలో 

ఆంత గొల, ద్వంద్వ భావంవర్లి అనేక అనర్ధాలు, ఘర్షణలు, 

పోరాటాలు, కలతలు, యుద్ధాలు వచ్చి పడుతున్నాయి. 

ఏడవకుండా ఆలోచన కొనసాగడమే, ఆలోచించేవాడు. 

ఆలోచన ఆగితే, కలిగేది పవి|తమెన, స్వచ వృ మైన, నిర్మలమైన 

యోచన మాం అది ఆలోచనా రహితి మైన సతి, 

లోచన ఎంతకీ తనకు తెలిసిన వాటి పరిధిలోనే తిరుగు 

తుంది. అది దాన్ని దాటి వెళ్ళ లేదు. దానికి దాన్ని దాటి 

వెళ్ళే శ క్రీ లేదు. దాన్ని దాటి వెడితే, అక్కడ వుండేది కేవలం 

“మౌనం” మా|త్రమే ! “అటువంటి శ _కీవంత మైన మౌనం 

వునలో ఎంతకాలం వుంటుంది ? ఎంతకాలం "వంది ? గా అని కాదు, 

మనం చూడవలసింది. అది క్షణికమైనా, గొప్ప సంగతే ! అది 

లి పకాలమైనా ఆ క్షణంలో సరైన అవగాహన వుంటుంది. అడి 

సత్కర్శకు, సదనుభవానికీ నాంది అవుతుంది. 

రెండు ఆలోచనల మధ్య వ్యవధే, మౌనం. ఆ వ్యవధి 

కాలానికి శెందింది కాదు. అది ఆలోచన ఆగిన స్టితి, అంటే, 

ఆలోచన అంత మైనప్పు టె, మౌనం సాధ్యం. మౌనానికి మార్గాలు 

లేవు. హద్దులూ, అవధులూ లేవు. అది అపరమిత మైనది. 

సమ స్తం ం మౌనంలో భాగమె. మౌనం, మానసొతీతం. ఆలో 

చించేవాడు, అన్వేషించేవాడు వున్నంతకాలం, మౌన ౦ 

అసాధ్యం. 

తమను తాము తెలుసుకున్న వారి బోధల్లో మకుటా య 

మానమైన సంగతి, “మౌనం.” అది, మనో మౌనం కావడం, 

మరీ గొస్ప సంగతి. ఆ వనో మౌనం బె ట ఎటువంటి గోల 

వల్లా చెదరదు, చెడదు. ఏ ఆలోచనా దాన్ని ఆపలేదు, కదప 

లేదు, కలత చెండించదు. గకించిపోయే ఏ అనుభవమూ దాన్ని 

నిరోధించదు. ఆ మౌనం నిష్కపటమైనది, సూ మాయారహిత 
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మైనది, అది అనంతం. అటువంటి మౌనం వన్న నాడు, 

దానిలోంచి సత్కర్మ ఆవిర్భవిస్తుంది. ఆ కర్మ, కలతల్ని, 

కలవరాల్ని, ఆందోళనల్ని, దుఃఖాల్ని, విచారాల్ని అంతం 

చేస్తుంది. 

మనం దేని గురించి అలోచిస్తున్నా, ఆ ఆలోచనను మనకు 

దగరగా, మరింత సన్నిహితింగా తీసుకుంటే, ఆలోచనా విధానం 

నెమ్మ దిగా శాంతించి, (కవ.6గా కిందికి దిగజారుతుంది, 

కాలంతోపాటు దాని వెగం, తీక్రతా, తొందరపాటూ తగ్గుతాయి. 

ఆ విధంగా ఆలోచన దిగజారుతున్న ప్పుడు, దాన్ని వంకా, 

ఇంకా దగ్గరగా వీసుకుని సరిక్షిలంచాలి. ఆ పరిశోధనలో వనం 

దాని లోతుల్లోకి వెళ్ళగలం. ఆ సమయంలో మనం ఏది 

చేసినా, చూసినా, విన్నా, రాసినా, పాడినా, గిసినా అది 

సంపూర్ణంగా వుంటుంది. ఆ సం గార్రత్వ్యం జీవితానికి ఎంతగానో 

ఉపయోగపడుతుంది. 

అ స్టికిలో మనలో ఒక విధమైన పరిణామం కలుగుతుంది, 

అదే నిజమైన మార్చు. అదె జీవితంలో గొప్ప విప్లవం. అదె 

నూతన సృష్టికి ఆరంభం. ఆ సమయంలో అంతా 

కొతగా గొప్పగా దర్శనమిస్తుంది. గతంలో ఉపెక్షచెసి, 

నిరాకరించి, అలక్ష్యం చేసినవన్నీ; సజీవంగా, చైతన్యవంతంగా, 

తెజోమయంగా, మెచ్చు కోతగ్గవిగా, ఆశ్చర్యకర మైనవిగా 

దర్శనమిస్తాయి. అదె అసలు జీవితం. ఆ జీవితంలో గాబరాలు, 

కలతలు, వేదనలు, ఆందోళనలు అన్నీ పోయి, ఆనందంగా 

నుంటాం, 

త్తీ/0 



“ సత్యం 03 సజివమైనది, శాశ్వతమైనది. అది అన్ని 

కాలాల్లో, అంతటా ఒకే విధంగా విస్తరించి వుంది, అంటే, 

“సత్యం,” హదులూ, అవధులూ లేకుండా వుంది. అటువంటి 

సత్యాన్ని వివరించి, వ్యాఖ్యానించి, వరించి చెప్పడం శక్యం 

కాదు చెప్పామా, అది సత్యం కాకుండా పోతుంది, 

సత్యం, ఒక శక్తి రూపంలో వుండి, మనం సిద్ది పొందేం 

(పేరిపిస్తుంది. కాని, అది మన ఆలోచనల, అన్వెషణల 

చివరలో లెదు. అది అశాశ్వత మైనవాటికి అతీతంగా, అత్యున్న 

తంగా వుండటం వలన ఒకదాన్ని ఎంచి, “ఇదీ సత్యం” అని 

దేన్నీ ఖచ్చి తంగా, స్పష్టంగా, నిశ్చ యంగా చెప్ప వీలుకాదు. 

సత్యానికి మతంరేదు, గురువు లేడు. దానికి మార్గ మూూ 

లేదు. దాని దగరకు, తీసుకుపోయేవారూ లేరు. దానికి పక్షొలూ, 

భాగాలూ లెవు. ఒక మార్గాన పడిపోయెవాడు ఎప్ప టికీ సత్యాన్ని 

తెలుసుకోలేడు. సత్యాన్వషణలో ఒకరు శిష్యులు కావడం, 

సత్యాన్ని తప్పు మార్గంలో పెట్టడమే అవుతుంది, సత్యాన్వెష 

ణకు గొప్ప ఆలోచనా శక్తీ, [కమశిక్షణా, ఆత్మ పరిక్ష, అత్మ నిష్ట 

ఆత్మ ఏమర్శ, ఆత్మని గ్రహం అవసరం. అంటె, అంతర్ముఖుల 

తవును తాము స్వానుభవంతో తెలుసుకున్న వారే సత్యాన్ని 

దర్శించగలరు. ఆ మార్గాన నడవదలచుకున్న వారిలో దృఢ 

సంకల్ప ౦, గొప్ప నిశ్చ యం, పరవశత్వ వుండాలి. 

సత్య మెప్పుడూ చై తన్యవంతంగా కదులుతూ, 

మార్పు చెందుతూ వుంటుంది. అటువంటి సజీవమైన సత్యాన్ని 

తెలుసుకోవాలన్నా. అందుకోవాలన్నా, అనుసరించాలన్నా 

పతిక్షణం ఎంతో ఆతృతతో, ఆసక్తితో, గద్దతో, ఇష్టంతో, 

నిజాయితీగా ఎదురుచూసో వండాలి. దానికి అతిచురుకుగా 

కదిలే మనసూ, సుకుమార మెన హృదయం కావాలిగాని, ఎండి 
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మనసు, హృదయం సహజంగా, సఇృషంగా, సంచ ్డ6లగా 9 ఎష్టంగా, స్వచ్చ 
వున్నప్పుడు, ముఖ్యం, నునసు గతభారం లఅకుండా శూన్యంగా 

వున్నప్పుడు _ వుండేది, సత్యమే : 

మనో కల్పన లేనప్పుడు, సత్యం, నీదగరకు వసుంది _ 

గాలి వలె, సూర్యోదయం వలె, దాన్ని తీసుకోవడానికి నీ హృద 

యాన్ని పూర్తిగా, విశాలంగా తెరవాలి. 

సత్యం ఎప్పుడూ ఒకే మాదిరిగా నుండదు. క్షణ, క్షణానికి 

మారుతూ వుంటుంది. అది ఎప్పటికీ నూతన మైనది. కాలాతీత 

మెనది. నిన్నటి సత్యం, ఈనాడు సత్యం కాదు. ఈనాటి సత్యం 

రపు సత్యం కాదు. సత్య మనేది ఎప్పుడూ ఒకే మాదిరిగా, 
ఎడతెగకుండా వుండేది కాదు. 

దేశం జాతి మతం (పజ నమ్ము కం సిద్ధాంతం ఏమీలేదు. 

ఖో పవిత్ర పరిశుద్ద (గంధ పరనం క్తి అరాధన ఆత్మత్యాగం 

మొదలై న వాటి ద్వారా దాస్ని పొందలేము. నముకాల దారా a ఎ ఠి ఏ 
మతాల _ మహాత్యాల - నుహాత్ము ల ద్వారా సత్యం తెలి సేది 

కాదు. దేవాలయాలను కట్టించినా దెవతలను (_పతిష్టించినా . 

రాతిం _ బవళ్ళు (వారించినా అనుక్షణం అరాధిందినా, సర్వ 

కర్మలూ ఆచరించినా నిరంతరం నామజపం చేసినా సత్యాన్ని 

తెలునుకో లేము, 

సత్యం ఆశ కల్చించదు కాని అవగాహన కలిగిస్తుంది. 

ఆ అవగాహనా సహాయంతో ఎవరికి వారు స్వానుభవంతో 

సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. నిరంతరం తాను అన్వేషించే ఆ పరమ 

సత్యం, పువ్వులో పరిమళం వలె తనలోనే వుందని అనుభవ 

పూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి, 
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ఆఅ విధంగా తెలుసుకోవాలంటే, (పతి ఒక్కరూ తను 

యెడల తాము గౌరవంగా, మర్యాదగా, సితిగా, నిజాయితిగా, 

ధర్మ ౦గా నుసలుకోవాలి. తన ఆలె కో చనలతో, కవాలి అత్తో, ఆత్మ 

విశ్వాసంతో, నిర్మల మనస్సుతో, పపిత హృదయంతో 

నునలోని భయాలన్ని పొయి, స్వ చ్చాపరులమె, 

అంతిర్భు ఖు మై అన్ని టిసి _పేమతో హృదయానికి హత్తు కుని, 

సదసెన్ని స్వానుభవంతో అవగాహన చేసుకున్న నాడే, సత్యం 
అమ 

తెలుస. మనలోని కల్మ పాలూ, పోగుపడ్ల విషయ వాసనలూ 
0 

కడిగేసి, శు,చం చేసుకున్న తర్వాతే, సత్యసందర్శన మౌతుంది. 
గ 

ర్న దయ, వాత్సల్యం, కరుణ, వు? మ ప్పుడే సత్యాన్ని తెటనుకో 

గలుగుతాము అప్పుడే వున సనుస్యలూ దుఃభాలూ అంత 

వవెతాయి. 

మన చుట్టూ వున్న హదుల్నీ డంకుల్ని అభ్యంత 

రాల్నీ అవరో ధాల్నీ పరిమితుల్ని కూలదొసి స్వేచ్చగా, నిర్భ 

యంగా, సహజంగా వున్నప్పుడూ మనం ఏ మాతం ఏది 

వూహించనప్పుడూ, ఆశించ నప్పుడు, [పయత్నించనప్పుడు 

అప్పుడు సత్యం తనంతట తానుగా వచ్చి, జివితంలో చొరబడు 

తుంది, 

ఈ విశాల విశ్వానికి విడిగా, పత్యెకంగా నిరంతరం 

“నేను_ నేను ” అంటున్న దేదో అది తిరిగి తలె త్తకుండా నాశనం 

అయిన తర్వాతనే సత్యాన్ని తెలుసుకో గలుగుతాము. అంటే 

మన నిత్య జీవితంలో తటస్టపడే కలిగి, సంభవించే, ఎదురయే 

దుఃఖం, సంతోషం, బాధ, విచారం, ఆనందం, సుఖం, కోపం 
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వదన, మృుత్యు బీతి, నిరాశ, హింస, కృూరత్వం, ఆలోచనలు... 
అన్నింటిలో _ |పతి అకు కిందా _ (పతి చిరునవ్వులో - పతి 

కన్ని టి చుక్కల, భావాలో ' సత్యం వుందని (గహంచి, 

వాటిని అర్దం చేసుక కోవడ మే, సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం. అటు 

పంటి సత్యాన్ని దర్శించాలంటే, వాటిని కప్పిన, లేదా, వాటిని 

మూసిన గట్టి పెంకును బద్దలు కొట్టాలి. మూత తెరవడ మె, 

సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం. అన్నింటి అవగాహనే _ మూత 

తెరవడ మె సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం. అదే థా్య్యానం. 

జీవితంలో ధ్యాన మనేది ఒక ఆద్బుతమెన ఆశ్చర 

కర మెన సంగతి. అటువ6టి థధ్యానల గురించి ఏమీ తెలుసులే 
యె 

ప 

కుండా ఓక మాటనో _ ఒక భావాన్నో _ ఒక ఆలోచననో _ ఒక 

ఆదర్శాన్నో - ఓక రూపాన్నా పట్టుకుని దానిమీద మనసును 

బలవంతంగా ది ర్హకాలం నిలపడం ధ్యానంకాదు. అటువంటి 
ధ్యానం ఎన్నాళ్ళు చేసినా ఏమీ రాదు. ఆ ధ్యానానికి ఎటువంటి 

విలువా లేదు. 

ధ్యానమంబే అన్వేషణ _ ఏకా, గత - కవ. శిక్షణ -బ క్తి _ 

a 

చేసుకోవడం ఏది కాదు. అసలు ఇవేప్ ధ్యానం కాదు. న 

మనేది అన్నింటికి భిన్నమైన సంగతి, 
యా 

ఏకాాగతలో* తెలుసుకునే వాడు తెలుసుకోబడేది. చూసే 
వాడు చూడబడేది._అనుభవించేవాడు అనుచవింవ బడేది” అనే 

ద్వంద్వం పుంటుందొ. అటువంటి విభాగంతో కూడిన ఏకా [గత 

(కమంగా బహిష్కరణ విధానానికి దారితీస్తుంది . ఏకాాగత అంటే 
ఆలోచనలకూ మెదడులోని కణాల సహజమైన కదలికలకు అడ్డుగా 
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ఎదురుగా గట్టి రాతి గ్డ కట్టడం. అలాగే భకీ, | పార్లన, 

విశ్వాసం నిరంతర నామజపం ఏ ఒకటీ ధ్యానం కాదు, 

ద్యానమంటే, తనను తాను తెలుసుకునే విధానమే కాని, 

ఒక అలోచనావిధానం కాదు. ఆలొచనల్సి అదుపులో పెట్టడమూ 

కాదు. ఆలోచనల్ని అవగాహన చేసుకోవడం. ధ్యానమంటే (పతి 

ఆలోచనకీ, (పకి భావానికీ పతి అనుభవానికి సదా ఎరుకలో 

వుండటం. “ఇది మంచి ఇది చెడు,” అని దేన్నీ ఎప్పుడూ, 

ఎందుకూ ఎంచకుండా, సము (దం ఒడ్డున కూర్చు ని కెరటాల్ని 

గమనించినట్టు; పతిదాన్ని పూర శ్రద్దా _ సక్షులతొ గమనించ 

డమే ధ్యానం కాని, వాటిని సరిదిద్దుకుంటూ, చక్కటెట్టుకుంటూ 

కూర్చో వడం ఏమా [తం థా్యనంకాదు. ధ్యానానికి పద్దతులు, 

రీతులు, విధానాలు, నియమాలు, క్రమాలు, మార్గాలు, సూత్రాలు 

ఉపయోగిస్తే, మనసు యాం తికంగా పనిచేయడానికి అలవాటు 

పడుతుంది. చివరికి అదంతా మనసును మోసపుచ్చడమే 

అనతుంది, 

ధ్యాన మంటె, అనంతమైన కదలిక. ఆ కదలికకు ఆగడ 

మంటూ లేదు. వండదు.అది ఎప్ప టికీ ధా్యనించేవాని ఆదీనంలో 

వుండదు. మామూలు సంఘనీఒని, ఏళ్ళతరబడి ఏర్పడి వున్న 

విలువల్నీ కాదని, నిరాకరించగా ఏర్చడ్డ స్వేచ్చె, ధా్యనంలోని 

మొదటి కదలిక. నమ్మకాలతో, సిద్దాంతాలతో బతికేవారు దాని 

ఫాలి మెరలోసికై నా పోలేరు. ఎందుకంటే, ధ్యానానికి స్వేచ్చ 

ముఖ కం. 

ధ్యాన మంటి, ఒక విధమైన మానసికావస్ట ఆది ఒక 

అద్భుతమైన సంగక ఆ స్థీకిలొ అన్ని టికీ కేం దమైన ఆలోచన 

ఆగిపోతుంది. దృశ్యాల్ని, సంగతుల్ని ఎర్బ్చురచి, మనల్ని 

హద్దుల్లో, నియమాల్లో వుంచి, వఐ.నం ఇంకా, ఇంకా బాధల్లో, 
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బంధాలో ఇరుక్ కుండా సెచాగా వుండేందుకు ఆ పితిలో 
రా CY 0 

ఆలోచనలు ఆగిపోతాయి. 

థ్యాన మంటి, శబరహిత నాదం. మాట ఆగి, మౌనం 

ఏర్పడ (సశాంత ప్టి£. ఆ వౌనంలోని సత రవంత మెన, నిజాయితీ 
(wre) నాల 

అయిన, నీతివంతమెన కదలి= 
anne 

ఏ ఆనందంతో గాని, ధనంతో గాని, ఆలోచనతోగాని అందుకో 

రొని ఆవరణలోకి _ వునను సెతం ఎదూ తం ఆ|కమించి (పవె 
నలా 

శించలెని శూన్యంలోకి ఏ క్ర్షణాగడికాక్షణం [వవెశి. చడమెధ్యానం,. 

అ సమయంలో నిశ్యబం ఒక్కుటె అనరించి వుంటుంది. ఆ 

నిశ్శ బంలోనీ కదలి కీ దానం అప్పుడు కలిగి అనుభవం కొ తది. 
6 ల 2 

అ నూతన అనుభవాన్ని మూటలో వరి 
గొ గా 

ధ్యానమంటే, లోకపరలగా దేనితోనూ, ఏవిధమైన ఒడం 

బడికా కాదు, అనుకరణా కాదు, దధేియతా కాదు. అది నిత్య 

జీవిత యావత్ కర్మకాండ. అనుక్షణం ఆరకుండా రగిలే జ్వాల. 

ఆది_అంతాలు లేని కఠోరదిక్ష. అత్యున్నతమైన |కమశిక్షణ. 

లోపలా_బై టా విషయాలకు నిరంతర ఎరుక, ద్యానం, 

విడచిన బాణంవలె, ధ్యానం అగోచరంలోకి చొచ్చుకు 

పోతుంది. తుఫానులాగ వచ్చి, సమసాన్ని తుడిచి పెట్టి, శుభం 

చేస్తుంది. వనం ఎక్కుడవున్నా అడవిలోవున్నా, కొండమీద 

కూర్చున్నా, బస్సులో (ప్రయాణం చెస్తున్నా, జనం మధ్య 

వున్నా - మన చుట్టూ ఎంత రది వున్నా ఆ ధ్యానం ఆగదు. 

ఎందుకంటే, ఆ స్తితిలో మనసు గతానికంతకూ పూర్తి ఖాలీ ఆవు 

తుంది, ఏ మరకా లేకుండా. ఇంక వుండేది ధ్యాన మొక్కటే. 

విశాల విశ్వానికి హృదయం పూర్తిగా తెరచుకన్నప్పుడే, 

ధ్యానం కుదురుతుంది. ఆ హృదయ కవాటాన్ని అలోచన 

తాళంచెవితో కాదు, _పేమభావంతో తెరవాలి, ఆలోచననల్ల 
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కలిగి మోసాల, వంచనల, దగాల, అసత్యాలనుంచి మనసును 

విము క్రి పరచేది, ధ్యాన మొక టే, అందుచెక బంధాలకు 

దారితీసే ఆలోచనలకూ, ఖావాలకూ, థమలకూ ధ్యానంలో 

తావులేదు. కాని, ధ్యానం ద్వారానె వాటినుంచి విముక్తి కలుగు 

తుంది, 

ధ్యానం చేస్తున్నా మంటే, సమ స్త విశ్వానికే తలుపు తెరిచా 

మన్న మాట. అందుచేత ధ్యానం గతానికి అంతకూ పూర్తి 

ఖాశీయై అపారమైన వి స్తేర్ణాన్ని ఆక్రమించు కుంటుంది. అప్పుడే 

దేనినై నా తెలుసుకో గలుగుతాము. ఆ తెలిసిందేదో అది, అంతకు 

ముందు మనకు తెలిసినది కాదు. అది ఒక నూతనానుభవం, 

అది ఒక నవవికసిత పుష్పం. 

బాహ్య జీవితాన్నీ, అంత రాత్మ నూ కలిపే కొ క్కెమె, 

ధ్యానం. సర్వ్యశక్తుల సమే శనమే, ధ్యానం. ధ్యానమంటే, 

విశాల విశ్వంలో జరిగే సంగతి కనుక, అందు అద్దంలో మాదిరి 

సమస్తం అవగతమౌతుంది. ధ్యానంలో రహస్యాానికీ, భయానికి 

తావులేదు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, ఒక్క చూపుతో సమ స్ట 

విశ్వాన్నీ అవగాహన చేసుకోవడమే, అవలోకించడ మె, ధ్యానం 

క్షణ క్షణం జీవితాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం ధ్యానం. అదె 

నిత్య జీవితంలో ముఖ్యమైన సంగతి. అదే జీవనసారం. అటు 

వంటి ధ్యానం జరక్కపోతె, సౌందర్యవంతం౦, తేజోమయం 

అయిన ఈ జూమిమీద మనిషి అంధుడువలె వుంటాడు. 

ధ్యానం పతి ఒక్కరికీ సాధ్యమే. ఎవరికి వారు, ఎప్పటి 

కప్పుడు సమ స్ప విశ్వంతో పాటు తమను తాము అర్ధం చేసుకో 

వడ మే నిజమైన ధ్యానం. శిట్రికీ తెరచి నప్పుడు లోపలికి 

చొరబడి వచ్చే గాలి వంటిది, ధ్యానం. జీవితంలో ధ్యాన మనేది 
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జరక్కపోొ తే, ముఖ్యం, హృదయం ఎడారిగా మారి, బీడు వారిన 

భూమిగా మిగిలిపోతుండి. 

నాన మనేది ఒక కళ. కళలన్ని6టిలోకే గొప్ప కళ, 

వరికి వారు అభ్య సించవలసిన కళ, అది ఒకరికి వురొకరు 

శి విద్య కాదు. బోధించే సంగకీ* కాదు. ఎవరికి వారు 

స్వయంగా నేర్చుకోవలసిన, తెలుసుకోవలసిన కళ. 

అటువంటి ధ్యానంలో ధ్యానించే వానికి చోటులేదు. ఆ 

ధ్యానంలో అతడు ముఖ్యమూ కాదు. అందులోని ఆంగం, 

అతడు కాదు, ధ్యానంలో ధ్యాన మె అందం. ధ్యానం చెయక 

పోడ, జీవితానికి _పిమ, అందం లెవు. 

టి ® జి 

అందవునేది వస్తువులలో, (పదేశంలో, కాలంలో, విష 

యంలో, భావనలో లేదు. మనం చూసే దృష్షలో, మనం చేసే 

పనుల్లో, మన సహజత్యంలో, సరళత్వంలో, నిష్కాపట్యంలో, 

మనా స్పష్టతలొ, హృదయ విశాలత్వంలో వుందికని, వస్త్ర 

ధారణలో, తిండిలో, బావాల్లో లేదు. అసలు అందమంతా నిజ 

మైన వినయంలో, న|మతలో, అణకువలో పుంది. జీవితంలో 

ఒక కమమే, అందం. పేమే, అందం. 

విశ్వమంతా సాందర్యమ యం. కాని, మనిషి స్వయం 

కల్పిత వ్యాపకాలతో దాన్నించి త ప్పించుకుని, తిరుగుతాడు. ఒక 

వెళ పొరపాటున విశ్వ సౌందర్యాన్ని చూడ్రం తటస్టపడి ఆ, దాన్ని 

తదేకంగా చూస్తూ నిలవడం వల్ల తన అమూల్య కాలం వృథా 

అయిందనుకుంటాడు. లేదా, తన నిత్యజీవిత కారష|కమానికి 

అంతరాయం ఏర్పడిందనుకుంటాడు. కాకపోతే, దాన్ని ంచి 

సుఖాన్నో, లాభాన్నో, తృప్పినో కోరతాడు. ఆదీ మనిషి 

స్వభావం. 
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విశ్వ సౌందర్యాన్ని చూస్తూ వుండగానే అతనిలో అలవాటు 

[ప్రకారం ఆలోచనలు పుట్టుక్ స్తాయి. అందమైన ఆ దృశ్యాన్నో, 

సంగతినొ, సంగీతాన్నో ఆనందంగా మార్చి, అనుభవించ 

నారంభిస్తుంది, అతని మనసు. అంతేకాదు, ఆ అనుభవాన్ని 

రెపు, ఎల్లుండి, ఎప్పటికీ అనుభవించాలనే కోరిక కలుగుతుంది, 

ఆ కోర్చి, బంధం. 

ఆకులమీద పడే కాంతినీ, చెట్ల నీడల్ని, కొండగాలినీ, 
పక్షుల అరుపుల్నీ, పువ్వుల _ పిల్లల _ మబ్బుల నాజూకు 

తనాన్ని, ఏటినీటి గలగలల్నీ, సూర్యా సమయ శోభన్ 

దర్శించకుండా, ఏదీ వినకుండా అందానికి అంధులై అసలు 

జీవితాని కే అనాసకులౌతున్నారు. 

ఈనాడు మన నిత్య జీవితాన్ని వివేకంతో చూసుకుంటే, 

అందులో అందం లేదు, [పమ లేదు, స్వేచ్చ లేదు, ఆనందం 

లేదు, శాంతి లేదు _- అసలు ఏమీ లేదు. అది వుత్త మోడు జీవి 

తంగా, ఎడారి బతుకుగా వుంది. గొడ్డువారిన అటువంటి జీవితం 

సంగతి తలచుకున్నా, తెలుసుకున్నా మనం కన్నీ ళ్ళు కారుసాం. 

మనమెంత దౌర్భాగ్యులమో, దుఃఖితులమో, యాం |తికులమో 

తెలుసుకుంటాం. 

జీవితంలో |పేమవుంది. కాని, ప్రేమంటే ఏమిటో నీకు 

తెలుసా ? నున్వు అనుకునేది, నీకు తెలుసు ననుకునేది (పేమ 

కాదు. కాని, దానికి ఒక ఉద్దేశ్యం, అభి [ప్రాయం లేదు. దానికి 

హద్దులు, అవధులు లేవు. అది కాలాతీత మైనది. అది బలీయంగా 

గాడంగా, పబలంగా, ధృఢంగా, శ క్రైవంతంగా, పీక్ష ణంగా, 

సత్తువగా వుంది. 
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| పెమంటే, సమస్తానికి సదా ఎరుకలో వుండటం. మధుర 

మైనదిగా, మృదువై నదిగా, సునిశితంగా అన్నింటి యందూ, 

అన్ని వెళలా దయగా, ధర్శంగా, నీతివంతంగా, సత్యంగా, 

సన్మార్షంతో, సౌశీల్వంతో వుండటం. అటువంటి [(పమను 

తెలుసుకో గలమా ? దాన్ని సాదించ గలమా? దాన్ని సయ 

జ్నించి తెచ్చు కొవాలని చూడ మె, డానికి మొదటి [ప్రఠిబంధకం, 
Gs 

అదే దానికి పెద్ద అవరోధం. 

(పేమంటే, గంధాలు, గురువులు, మతాలు, తల్లి _ 

తం|డులు, సంఘం, మి తులు చెప్పి నప్పటికీ ఎవరికి వారు 

స్వయంగా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు ఎపరినీ దేనినీ దేనికీ 

అనుసరించరు. 

[పేమ, మాట కాదు. (పేమ గురించి రాసినా, మాట్లాడినా 

యోచించినా అది [పేమ కాదు. (పేమ, అనుభవం 

కాదు. అది మానసికమూ కాదు, అభ్యాసం, శిక్షణవల వచ్చేది 

_పేమకాదు. దయ, క్షమ, (ప్రమ కాదు. [పమ గితం, పే 3 

కాదు. భయం, [పమ కాదు. ఒకరిపై, ఒకదానిపై ఆధారపడి 

వుండటం, [ప్రమ కాదు. ధర్మ ౨, బాధ్యత కూడా [పమ కాదు. 

భక్తి, ఆ వేశం _పేమ కాదు. 

és [పేమ ౫ అనే పదాన్ని కసాయివాడు వాడతాడు, 

ఐశ్వర్యవంతుడూ వాడతాడు. ఆ మాటని యువతీ _ యువకులు 

ఉపయోగిస్తారు. దాని అసలు అర్ధం ఎందరికి తెలుసు 1? దాని 

అగాధం, అమరత్వం, అపారత్వం౦ తెలిసిన వారెందదు ? 

మీరు అనే, అనుకునే * పేమ” కేవలం (పరణ 

మాత మే, అది మీ శూన్యాన్ని కప్పే తాత్కాలిక మైనది 

మా|తమే. మీరు ఒంటరితనం నుంచి తప్పించుకుని పారిపోవ 

డానికి సంఘం, వ్యక్తి, సంస్థ, దైవం ఏదై నాసరే, అదె 
మిమ్మల్ని మూస మూత, 
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(పేమ, మానసికం కాదు. దానికి అంతస్టులు, వర్షాలు, 

జాతులు రేవు. _పేనుకు శ తుత్వం లెదు. 

మనసు పనిచేస్తున్న ంతకాలం, [ప్రేమ లెదు. అంటే 

ఆలోచన ఆగిన స్టెతి, (పేమ. అది సహజసప్టితి. అది వర్తమానం 

లోనే వుంటుంది. మానసిక మైనది హృదయాన్ని నింపనప్పుడు 

వుండేది పేమ మాత్రమే. మనసు నిర్మలంగా, నిశ్చలంగా 

వన్న ప్పుడూ, హృదయం విశాల మైనప్పుడూ [పేమ వికసిస్తుంది, 

దాని పరిమళం జీవితాన్ని నింపుతుంది. 

కాని మనచుట్టూ నిత్యం ఊపిరిసలపకుండా పొగ దట్టంగా 

కమ్మి వుంటుంది. ఆపాగలోంచి అప్పుడప్పుడూ మంట కని 

పిస్తుంది. పొగ దట్టమైకే, మంట మరుగున పడుతుంది. నల్లని 

వాగలో పేమ వుండలేదు. పొగా-మంటా రెండూ ఒ కేసొరి 

వుండటం అసాధ్యం, అసంభవం. పొగ, వంట కాదు. పొగలో 

వంట వుండదు. పొగ. మంట రావడానికి గుర్తూ కాదు. మంట, 

పొగనుంచి స్వేచ్చగా వుంటుంది. పొగలేని జ్వాల, | పేను. 

మనమే పొగ. నిప్పుని నిదానంగా రాజుకోనివ్వాలి, చివరికి 

అది రగిలి మండుతుంది. | పెమాగ్ని లేనిది, జీవితానికి అర్హం 

కేదు. అది మందకొడిగా, భారంగా వుంటుంది. 

పేమ, భయంకర మైనది. మానవునిలో పరిణామం కలి 

గించి, పూర్తి ఆనందాన్ని ఇచ్చేది [ప్రెమ ఒక్కటే. ప్రమ 

వుంటే, అన్నీ వుంటాయి. అన్ని సమస్యలూ పరిష్కార 

మౌతాయి. అన్ని సంబంధాలూ అనగాహన అవుతాయి. అంతా 

అందంగా దర్శనమిస్తుంది. 

| పేమ, ఇచ్చే కొది పెరుగుతుంది. 
0 

థి త త 
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జీవితంలో చూడం, వినడం రెండూ ముఖ్య మె 

యాలు. వినడం, ఒక కళ. కళ లని 

మెనకళ, వినూత్న మైన కళ. కాలాతితమైనకళ. జివితంలొ 

నంనేది ఒక అందమైన, అపురూప 

చసుకుంటూ అందులో లీనమై విన 

వనం దేసినై నాసరే ఒకకొణం నుంచే వింటాం. వింటూ 

వో సా అష 3 rr > హం యా య్ మాం శ్రా ఠా ఒప శ్రగొరి సంతోషిసాం. ఒక్ కున ఆ వినోదిసాం. ఒక్ గౌర 

సారి నిరాకరించి తో సేసాం. ఒక్కౌక్కనారి ఆశతో అతృతతో 
Mn 9) 

వింటాం. ఎందుకంటె, వినెటప్పుడు మన స్వంత అభి పాయాలూ, 

పర్యవనానాలూ, ఆలోచనలూ, దురవిమానాలు, పక్రపాతాలూ 

మొగలెనవి ఒక తెరగా అడుపడతాయి; మనం వింటున్న 
(ann క్ 

దాన్ని సరిగ్గా, శ్రద్దగా పూర్తిగా, నిజంగా విననియకుండా., 
౧౧ 0 అ 

నిజం చెప్పాలంటే, నునం చాలా వరకు ఆ తెరవెనుక నుంచే 

వింటాం. అది వినడం కాదు, 

వినడం, రెండు రకాలు. వినిపించే శబ్దాలకు వ [పాము 

ఖ్యతా ఇవ్వకుండా వూరికే వినడం, ఒకటి. రెండవది, వినేవాటి 

లోతుపాతుల్ని, అర్జాల్ని, (గహిసొ, దానిచుట్టూ టై ర్పుడివ్వు 

వాటి అన్నింటికి పూర్తి ఎరుకలో వుండి, అవగాహన చెసుకు ంటూ 

వినడం, రెండోదానికి చురుడై న, సూక్ష్మ మెన మనసు కావాలి. 

అసలు ఏది వినడానికీ మొదట మనలో శాంతి వుండాలి. 

మనసు స్వేచ్చగా, నిర్మలంగా వుండాలి. [శద్దగా, నిజంగా 

వినాలనే ఆసక్తి పుండాలి. వినే ముందు మనలో భయం, భారం, 

భావం వుండకూడదు. అలాగే అలసటలు, కోపాలు, తాపాలు, 

కొ ర్కెలు, గొడవలు, నమ్మకాలు, సంశయాలు, నిశ్చయాలు, 

నిర్ణయాలు - చివరికి నిత రకార కలా వాలు _ ఏవీ వుండకూడదు. 

వాటినన్నింటినీ దూరంగా పెట్టాలి. వినికిరాలనే బలవంతం, 
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ఆశతో కూడిన పటుదల, ; పయత, 0, ఉదేశ రం అభి, పాయం 
రు U co ౧ ? LU 3 

కారణం ఏమీ వుండకూడదు. ఇంటి తలుపులు తెరచినట్లు 

హృదయ కవాటాన్ని తెంచి వినాలి, అప్పుడే విన్నది అవగాహన 

అవుతుంది. మన శకి, సాషర్హ్యాల్ని బట్టి పినేదాంటోని లోతు 
అలాని య ర గ్రా 

పాతులు తెలుసయి. చాలామందికి ఆసలు వినడమనే పనే 

వుండదు. 

వినడానికి _ప్రయత్నించడమె, మనసును చెదరగొట్టడం, 

కలవరపరచడం. (ప్రయత్నమే ఒక విధమైన బలవంతంగా 

తయారై అనేక సమస్యల్ని రేపుతుంది. చివరికి ఆ (పయ 

త్నమె, ఒక సమస్య అవుతుంది. అంటే, ఒక వా స్టవంమిద 

నిలిచి పనిచెయా్యలనే పయత్న మే, సమస్యలు ఉత్పన్నం 

కావడానికి మూలకారణం. మనం చేసే ప్రయత్నం, మనం 

చూపే భేదభావం, న్యాయాన్యాయ నిర్ణయం, ఇచ్చే తీర్చు, 

విదించే శిక్ష_ మొదలైన వాటితో మనసు నిండి వున్నంతకాలం, 

మనం దేన్ని సరిగ్గా, పూర్తిగా వినలేము. సరిగ్గా వినేందు కై 

కొంత కాలాన్నీ, ఎంతో ఏకా గతనూ, ఏదో ఒక విధమైన సాధనా 

మారాన్నీ, దాన్నించి సలితాన్నీ కోరతాం. కాని, నిరంతరం 

ఏదో ఒకటి మన చెవిని పడుతూనే వుంటుంది. కాని, మనం 

చూపే శ్రద్దా, ఆస క్రి మరో దానిపై వుంటుంది. అంటి, మనం 

వినదలచుకున్న దాన్ని మన స్వయం కల్పిత రొదతో కలిపి 

వింటాం. 

కాని, పూర్తి _శద్దతో, ఆస కీతో నిజంగా వినడం, మనసును 

మౌనంలోకీ, నిశ్శబంలోకీ, నిశ్చ లత్వంలోకీ తీసుకుపోతుంది. 

ఆ విధంగా కేం (దీకరించబడ (శద్ద మామూలుగా కలిగే బాధల, 

ఇబ్బందులనుంచి, విముక్తి పరుస్తుంది. అది మనసును 

స్వెచ్చపరచి, అన్ని వ్యాఖ్యానాలను తొలగిస్తుంది. నిజంగా, 
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శ్రద్దగా వినడమే మనలో ఏకత్వాన్ని, సంపూర్ణ త్వాన్నీ 

కలిగిస్తుంది. 

వినడమనేది ఒక సంపూర్ణ కర్మ. అది స్వచ్భనిస్తుంది. 

కాని, అనేక సంగతులతో నిం డివున్న మనసు, ఎప్పుడూ దేన్ని 

స్పరంగా విననీయడు. ఎందుకంటే, దాని స్వ యంకల్చిత వారా 

టాల్క బాధల, దుఃఖాల, బయాలవల్ల. అందుచేత “ ఏదొ 

కావాలి. ఇంకేదోగా మారాలి,” అనే 1పయత్నాలేమీ చేయ 

కుండా వినే సమయంలో వూరికే వుండి, వినాలి. ఆ వినడంలో 

ఒక అనుబవాన్ని అందుకొవాలనో, ఆనందాన్ని పొందాలనో 

ఆశించకూడదు, పయత్ని ంచకూడదు. కాని, అన్నింటికీ ఎతు 

కలో వుండి వినాలి. అదే నిజమైన వినడం. కాని, గతజ్ఞానం, 

మనం విసెదాన్ని నిజంగా, _శ్రద్దగా, పూర్తిగా విననివ్వదు. 

వినడంలో ఎరుక వుండాలి. అంటే, వినబడే మాటలకు 

శబ్దాల కే కాక, ఆంకా మన చుట్టూ వినుపించే సమ స్త శబ్దాలకి 

కాకి అరుపులకూ, రైలు కూతలకూ, పిల్లల ఏడ్చు ౬ కూ - అన్నిం 

టికి అంటే, ఏ జక్క శదాన్ని విడవకుండా, దేన్నీ తో సిపుచ్చ 

కుండా అన్నింటినీ వినడం. వినడమేకాదు, వాటికి అలంబనమైన 

రూపాలతో, దృశ్యాలతో, సంగతులతో కలసి వినడం. అదే, 

అసలు వినడం. అదే, ఎరుక. అప్పుడే మనను నిర్మలంగా, 

నిశ్చలంగా వుండి, వ ర్రమానంలో నిలిచి వింటుంది. 

ఆ క్షణాన దృష్టని లోనికి వురల్వి, ఏం జరుగుతోందో 

గమనించాలి. సము |దంలో అనంతంగా కదిలే తరంగాల 

మాదిరిగా క్షణాలు కదులుతాయి. నిరంతరం మారుతూ, కదు 

లుతూ వుండే “నేను” ఆ కాల తరంగాలపై తెలి, వర్తమానంలో 

నిలిచి, పతిదాన్ని గమనిస్తుంది. ఆక్షణంలో “నేను” అనేది 

పత్యేకంగా, విడిగా వుండక అన్నింటి సంబంధంతో సఖ్యత గా 

వుంటుంది. 
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ఆ స్టితిలో మనలో ఒక విధమైన పరిణామం కలుగుతుంది. 

అదే నిజమైన మార్చు, అదే జీవితంలో గొప్ప విప్లవం. అదే 

నూతన సృష్టికి ఆరంభం. ఆ సమయంలో మనం వినేది, చేసేది 

అంతా కొ త్రిగా దర్శన మిస్తుంది. గతంలో ఉపేక్షించి, నిరాక 

రించి, అలక్ష్యం చేసినవన్నీ, ఆ స్టితిలో సజీవంగా, చైతన్య 

వంతంగా, తేజోమయంగా, మెచ్చుకో తగ్గవిగా ఆశ్చర్యకర 

మెనవిగా కనుపిస్తాయి, వినుపిస్తాయి, అనిపిస్తాయి, అదే అసలు 

జీవితం. ఆ జీవితంలో గాబరాలు, కలతలు, వేదనలు, ఆందోళనలు 

అన్నీపోయి, అనందంగా వుంటాం. (పతిదాన్ని నిజంగా, 

(శద్దగా, సరిగ్గా, సంపూర్ణంగా విని, అవగాహన చేసుకుంటూ 

దాంట్లో లీనమై పోతాం. 

చూడం కూడా వినడమంత ముఖ్యమెన సంగతి. విచారా 

లతో, వ్యాకులతలతో చింతలతో, తొందర్లతో కళ్ళు గుడివై తె, 

పక్క తిసౌందర్యాన్ని చూడలేము. మనిషికి సౌందర్యదృష్టి 

కన్నా, మేధస్సును అభివృద్ది పర చుకునే యత్నంలో 

[గంధాల్ని తిర గెయ్యడం; వింతలు, వినోదాలు చూడం; ఇతరుల 

అవి పాయాల్ని - ఆదర్శాల్ని - ఉదేశా్యల్ని లా భావాల్ని 

వల్నించి చిలక మల్లె పలకడం; తెలియకపోయినా కళ గురించో, 

మరి దేనిగురించో ఎంతో మాట్లాడటం, అనేక జటిల సమస్యల 

గురించి ఆలోచించి, రాత్రింబవళ్ళు దీర్హంగా చర్చించడం ఇష్షం 
రా టై? 

కని, చాలామంది నీలాకాశంలో రెక్కులాడిస్తూ ఎగిరే 

పిట్టల్ని , క్షణ క్తణానికీ రంగులూ, రూపాలూ మారుతో ఆకాశంలో 

అడంగా కదిలిపోయే మబ్బుల్నీ, కొండపై పడే వెలుగు-నీడల్ని. 
(3 2 యా 
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ఇతరుల ముఖాలలోని అందాల్ని, విస్మ రించి, అల్బ విషయాల 

వెనకపడి నిస్సార జీవితం గడుపుతారు. 

ననం ఒకదాన్ని చూడగానే (వయత్న పూర్వకంగానో, 

అ పయత్నంగానో దానికీ _ మనకూ మధ్య సహజంగా ఒక 
విధమెన సంబంధం ఏర్చు డుతుంది. వెంటనే దాని పరంగా మనలో 

ఆలోచనలు రెగుతాయి. దాని విషయమే క్ ర్కెలు కలుగు 

తాయి చివరికి అదంతా సంతోషంగాగానో, భయంకరంగానో 

మారుతుంది. 

అటువంటి సంబంధాలన్నీ మన మనోకలి తాలే ; అవనీ 

మన ఆలోచన చేత ఆకార మెర్చ్పఢ రూపాలు. మాటచేత కూర్చ 
బడ నామాలు _ తల్లి _ తడ భార్య_ బర్త - పిల్లలు _ 

సంఘం _ కుటుంబం _ పొరుగు _ దేవతలు _ గురువులు _ 
బోధకులు _ ఉపదేశకులు_ [ప్రవ క్షలు _ దేశాలు _ నాయకులు _ 

సంరక్షకులు మొదలై న వన్నీ చిత్త చిత్రాలు, అన్న సంగతి 
అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకునేందుకు, మనలో ఆస క్రి 

(శద్ద వుండాలి. 
3 

శ్ ఒడ మనం ఒకదాన్ని చూస్తున్నా మంటే, అది నిజంగా 
మనకు విడిగా వున్న ఒకదాన్ని చూస్తున్నామా ? లెక్క మన 

మనసు కల్పించిన, మాట ఏర్ప రచిన రూసాన్ని చూస్తున్నా మా? 
న ౨ ob 
లెక్క అలవాటు [ప్రకారం మన [పజ్హతో చూస్తున్నామా 1 ఆ 

న వ నే చూ సదాన్ని సంపూర్ణంగా చూస్తున్నా మా లెదా? ” అనే 

విషయాల్ని ఎవరికి వారు ముందు స్పష్టం చేసుకోవాలి. 

మనం ఒకదాన్ని చూస్తుంటే, మన మనను తన తోవను 
తాను ఇష్టంవచ్చి నట్లు తిరుగుతుంది. అది తనకు తెలిసిన విషయ 

పరిధిలో. కాని, ఆ సమయంలో మనసులో జాఫకాలు, వివరణలు, 
(oa 
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స్మరణలు, అర్హాలు వ్యాఖ్యానాలు, చూస్తున్నా మనే సంతోషాలు, 

ఆ చూడ్డంవల్ల కలిగే సుఖానుభవం _ ఇన్ని వుంటాయి. అయినా 

మనం చూసేదాన్ని మన మనసు తీసుకోవచ్చు; తోసెయ్య 

వచ్చు. అది దాని ఇష్టం. కాని, మనసు దేన్నీ తీసుకోకుండా 

తటస్టంగా వున్నప్పుడే. "మనం దేనినై నా (శద్దగా సరిశీలించ 

వచ్చు. అదే సంపూర్ణమైన, ఆ క్రమమైన పరిశోధన. అది 

జీవితంలో ఒక కొత్త విషయం. 

పూర్థి (శద్దతో, ఎంతో ఆస క్రితో దేన్ని పరిశీలనాదృష్టితో 

చూసినా ,దచానితోపాటు దానిచుట్టు వున్న దాన్న తా శ క్రిలంతటిత్ 

ఒ కసారి చూడ్డానికి [పయత్నించాలి. అప్పుడు దానికి సంబం 

ధించినంత వరీకు మనలో గతంలో పాతుకుపోయిన పాత సిద్దాం 

తాలు కాస్, సూ (తాలుకాన్, ఇష్టైయిష్టైలుకాని ఏమీ జ్ఞాపకం 

రావడానికి, అవకాశం వుండదు. అలాగే ఆ చూడ్డంలో కో 

సుఖం, సంతోషం ఏమి వుండవు. అందు కరా వుండడు. మనం 

దేన్ని చూస్తున్నామో, అదీ, మనమూ క వంకన మ ఆ 
కేందీకృత దృష్టిలో వుండేది శద్ద ఒక్కటే. అదే ధ్యానం. 

అ సమయంలో మనసు పూరి నిశ్చలంగా, నిశ్శబంగా. సిర్మ 

లంగా మౌనంగా, సున్నితంగా, సూక్ష్మ బుద్దితో అసాధారణంగా 

వుండి, గతించిపోయెవాటికి ఎరుకలో వుంటుంది. ఆ స్టితిని 

మాటల్లో వర్ణించడం కష్టం. దాస్ని ఎవరికివారు ఎప్పటికప్పుడు 

స్వానుభవంతో తెలుసుకోవాలి. 

ఎందుకంటే, చూసవాడంటే, ఒక సజీవమైన వ్యక్తి. 

ఎప్పుడూ కదులుతూ, నిత్యం పరిణామం చెందుతూ వుండే 

శక్తి. అతడు చూస్తాడు _ భావిస్తాడు _ ఆలోచిస్తాడు _ అనుభ 

విస్తాడు. తిరిగి వాటినే విమర్శిసాడు, నిందిసాడు. న్యాయ 

నిర్ణయం చేసాడు, శిక్షిస్తాడు. మళ్ళా అతటే వాటి వెనుకనున్న 

అసలు సత్యాన్ని తెలుసుక నేందుకు తనకు తాను గట్టి శిక్షణలో 

పెట్టుకుంటాడు. 
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దెన్ని తెలుసుకోవాలన్నా మనం దాన్ని పూ రిగా చివరి 
అణాల 

వరకూ అనుసరించాలి. అదేవిధంగా మనని ననం తెలుసుకోవా 

లన్నా, నిరంతరం ఏ అరమరికలూ లేకుండా శ్రద్దగా నిజంగా, 

స్పష్టంగా చూసుకుంటో అనుసరించాలి. ఏ పాతి జ్ఞాపకం, గురూ, 
6౬ 

అనుభవం, అఖి, పాయం, ఆదరం. సిరయం ఉదేశ్యం అంటూ 
3 _ శే గ ’ ర్తి 

ఏమీ లేకుండా పక్షినో, చెట్టునో, మబ్బు నో చూసినటు చూసు 
aa) 

కోవాలి. అదే నిజమెన చూడు. అదె యదారమెన సంబంధం. 
యా [03 లయ 

మన నముకాల, ఆలోచనల, బావాల, అనభవాల వంకా 

అటానే చూసుకోవాలి. ఆ చూసుకొవడంలో ఏ కోరికా, ఆలోచనా, 

ఏ కదలికా లేకుండా వూరికే చూడాలి. మనచుట్లూవున్న వాటి 

నన్నింటినీ |పేమిసో, వాటి అందాన్ని అనుదవిసో చూడ్డం 

మనని మనం చూసుకునెప్పుడు, మన గురించి వమనం 

సృష్టించుకున్న స్వ రూప-స్వ భావ బద్ద మైన వ్య త్వాన్ని కాక, 

అసలు మన మైన మనని మనం ముఖాముఖి చూసపుకౌవాలి. ఆ 

విధంగా తమని తాము చూసుకోవడం ఎవరికీ ఇష్టం వుండదు. 

పై గా, కష్టం కూడాను. ఆ విధంగా చూసుకోవడం వల్ల, మనలో 

లేవనుకున్న ఎన్నో గుణాలు, స్వ భావాలు బైట పడతాయి. 

వాటిని చూసుకుని మనని మనం భరించడం దుర్గ్లభమె కాదు, 

దుర్భరం కూడాను. వాటిని మనవిగా తీసుకోవడం కూడా కష్టమే. 

| సంధ్యాసమయంలో అకాశంలో అడ్డంగా పరచుకున్న 

నీలం చారల్ని చూడాలని పయత్నించకూడదు. వాటిని వూరికే 
చూడాలి. వ్యవధి వుంటే, అందమైన ఆ చారల్ని చూసో, ఒక 
చోట కాస్సేపు ప్రశాంతంగా నిశ్చలంగా కూర్చోవాలి. ఆ 
నిశ్చ లతే ముఖ్యం. అప్పుడు మనం ఎన్నడూ కన్ వినీ ఎరుగని 
అందమైన దృశ్యాన్ని, అపురూపమైన సౌందర్యాన్నీ ఇంకా _ 

ఇంకా ఎన్నో గొప్ప సంగతుల్ని తెలుసుకుంటాం, ఆ చూడ్డంలో, 
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(పపంచంలో ఎంత నాగరికత పభలినా, మనిషి 

దెన్ని తాకితే అది_ఆర్షికం, రాజకీయం, మతం, జీవితం, దై వం, 

ధ్యానం, శాంతి, రక్షణ, స్వాతం్యతం ... పతీది ఎందుకు 

సమస్యగా మారుతోంది ? మనిషికి దేనితో సంబంధం వుంటే, అది 

ఎందుకు సమస్యగా తయారౌతోంది? ఆ సంబంధాల్ని సమస్యు 

లుగా మారకుండా మనం ఎందుకు చేసుకోలేకుండా వున్నాం 

జీవితంలో ఎదురయే సమస్య లన్నింటినీ మనం 

పూర్దిగా అర్షం చేసుకోవాలంటే, మనం (ప్రపంచమంతా తిరగ 

వలసి వుంటుంది. కాని, ఆ (ప్రపంచం జాతి _ వుత _ పిద్దాంతా 

లతో విభాగ మై వుంది. * సాం|పదాయం, అధికారం” అనే 

కాడికింద పడి నలుగుతోందిః పపంచం. ఆ విభాగాల మధ్య 

నిరంతరం సం గామం, సంఘర్షణ జరుగుతోంది. అందుచేత 

ఎవరు ఏది తల పెట్టినా అది ఏరుద్దంగా మూరి, చివరికి వ్యర్ద 

మౌతోంది. అందుచెత [ప్రజలు తీరని కష్టాలకు, బాధలకు, 

వ్యధలకు, దుఃఖాలకు గురి అవుతున్నారు. 

ఆదిలో ఒక సనుస్యవుంటే, దాన్ని పరిష్కరించాలని 

గట్టిగా (ప్రయత్నించి, తీ|వంగా యోచిం చేకొద్ది, దాంట్లోంచి 

అనేక కొత సమస్యలు కుక్కుగొడుగుల్లాగ పుట్టుకొస్తాయి. 

చివరికి అవన్నీ ఒకదానికొకటి ముడిపడతాయి. ఆ సమస్య 

లన్నీ మనపై విసరబడ్డ ఆయుధథాల్లాగ పనిచేసి, మనల్ని వాది 

సాయి. వెంటనే వనలో ఆలోచనలు రేగుతాయి, ఆ సమస్యల్ని 

ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి ? వాటినుంచి మనం ఎల్లా తప్పించుకుని 

పారిపోవారి?” అని, ఆ ఆలోచనల వల సమస్య మరింత జటిల 

మౌతుంది. అసలు ఆలోచనే ఒక సమస్య. 

సమస 5 లన్నింటిలోకీ భయంకరంగా. బాదిం చేవి..ఆకలి, 

సెక్సి. వాటి విషయంలో ఆ క్షణాన మనమెంత సహజంగా, 
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ఒక సమన్వయ మార్గాన్ని, ఒక పరిష్కార విదానాన్ని కం దీ 

కృతమైన ఆలోచనలతో ఎట్లానూ యోచిస్తామో, అట్లానే తక్కిన 

సమస్యల విషయంలోనూ అంత మానసిక వ్యదతోనూ కేం (ది 

కృతమైన అలోచనలతోనూ యోచించి, అర్దం చేసుకుని వా సవ 

పద్దతిలో వాటిని పరిష్కరించుకొవాలి. అంతేకాని మన సమస్యల్ని 

ఎవరో _ | పభుత్వమో, దైవమో, గురువో _ ఒకరు వచ్చి 

పరిష్కరించాలని నిర్విర్యులుగా, బాద్యతారహితంగా ఎదురు 

డకూడదు. గ 
ట్ర సమస్యనై నా పరిష్కరించాలనుకన్న ప్పుడు మనం 

బౌద్దులమనిగాని, కమ్యూూనీష్టులమనిగాని, హిందువులమనిగాని_ 

అసలు ఏమనిగాని అనుకోకుండా ఎదురై న సమస్యను సీరియస్గా 

వీసుకుని, దాని వెనకనున్న అసలు సత్యాన్ని ఏ పక్షపాతం, 

దురభిమానం, ఎటువంటి నిశ్చ తావి ప్రాయం, తుది నిర్ణయం 

అంటూ ఏమీలెకుండా నిష్కర్షగా, నిర్భ యంగా పరిశీలనాదృష్టితో 

చూసి, దాని లోతుల్లోకి వెళ్ళాలేగాని, దాన్ని అణచాలనిగాని, 

వాన్నించి తప్పించుకోవాలనిగాని చూడకూడదు. మన కోర్కెల్ని 
పోగుజేసుకున్న అనుభవాల్ని ,మన ఆలోచనా పద్దతినీ దూరంగా 

వుంచాలి. అలాగే ఎదురైన సమస్యపై విసుగు చెందకూడదు. 

నిరాశ పడకూడదు. నిస్పృహ చెందకూడదు. ఎందుకంటే, 

సమస్యను పరిష్కరించాలని చేసే [ప్రయత్న మే, దాని లోతుల్లో కి 
పొయి, అసలు సంగకి వివరంగా తెలుసుకోనీకుండా ఆడు 

పడతాయి, | 

నిత్యం మనచుట్టూ విషపూరిత నాగుల్లాంటి సమస్యలు 
పడగలె త్తి, బుసలుకొడుతూ వుంట వాటిమధ్య నిలబడి పిచ్చి 
పట్టకుండా బతకాలి. ఆదీ, ఈ భూమిమీద మానవజీవితం. 

సమస్యను నెమ్మదిగా, జా్యాగత్తగా (శద్దగా, నిజంగా 
పరిశీలించి, అవగాహన చేనుక్వడంవల్ల, ఏర్పడే కాలవ్యవధి 
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లోంచి, పరిష్కారం కూడా బైటికి వస్తుంది. అంబే, సమస్య 

లోనే పరిమ్మాం౦ కూడా ఇమిడి నందన్న మాట. కనుక సమస్యా 

పరిషారం కోసం మసం గంధాలు తిరగెియ్యనవసరం లేదు. 

ఒకరి సలహాను అర్షించవలసిన ఆవసరం లేదు. ఎందుకంటే, 

సమస్యనుంచి పరిష్కారం విడిగా లేదనీ, అది అందులో 

అంతర్తీ నంగా వుందనీ; అసలు ఆ రెండూ ఒకటేనని తెలుసోంది. 

ఆ విధంగా [ప్రపంచంతో మనకు గల సంబంధాన్ని 

అనుక్షణం అవగాహన చేసుకొవడంవల్ల మనలో స్పష్టత 

ఏర్ప డుతుంది. అప్పుడే సమస్యలు అర్హమౌతాయి. ఆ పరమ 

సత్యాన్ని విస్మరించి [ప్రపంచ సమస్యలు, తము సనుస్యలు 

కావని అనుకోవడం వుత్త మూర్ధం. 

అదేవిధంగా వన కలలు, పయత్నాలు, మనో వ్యాపా 

రాలు, ఇం[దియ సుఖాలు మొదలై నవన్నీ, ఉపశనునం లేని 

కోర్కెలు. తీరని సమస్యలు. అవికూడ అప్పుడప్పుడూ ఆయు 

ధాలు ధరించి మన మీదికి దూకుతాయి -_ అలవాట్లుగా అభ్యాసా 

లుగా, ఆధ్యాత్మిక సోమరితనంగా. వాటిని వర్తమానం ఒక్కటి 

ఎ గరగొ ట్రైయ్యు గలదు. అవి ఆ క్షణాన ఎగిరిపోయినట్లు ఎగిరి 

పొయి షరుక్షణంలోనో, మరికొన్నాళ్ళకొ ఏళ్ల కో - ఎప్ప టికో 

ఒకప్ప టికి, ఏదో ఒక రూపాన, ఏదో ఒక విధంగా మళ్ళా మన 

మీదికి దూకుతాయి. వాటిరాక, పోకలకు మనం ఎరుకలో పుంటే, 

అవీ క్రమంగా కాలంలో ఆగిపోయే, లేక కరిగిపోయే అవకాశం 

లేకపోలేదు. 

ఆ విధంగా (పతి సమస్యను పరిశీలించడంవల్ల పరిశో ధించడం 

వల్ల సమస్యకూ, సమస్యకూ మధ్య కొంతకాలన్యవధి ఏర్ప్చుడు 

తుంది.ఆవ్యవధి బహు స్వల్ప మె కావచ్చు. కాని, కమంగా అది 

మన మాటలకూ, భావాలకూ, మనకూ గొప్ప అర్ధాన్ని ఇచ్చి, 
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మనం చేసే పనుల్లో ఒక విధమైన ప్రభావం కలిగివుంటుంది. 

ఆ వ్యవదిలో నిలిచేశ కే, పేమ. ఆ ప్రేమ, పరమ సత్యానికి 

ద్వారం తెరుస్తుంది. అదే ఏకత్వాన్ని నిరూపిస్తుంది. బహుశా 

భూతల స్వర్షం అన్నా అదేనేమో: ఆ కాల వ్యవదిలో. నిలవడ మె 

జీవితానికి ఒక వర, అద్బష్టం 

కానీ, ఈ (వపంచంలో రోజురోజుకీ దారుణంగా, భయం 

కరంగా సరిగిప్ తున్న అత్యాచారాలు, అ |కమాలు, అనా క్ట 

యాలు, అవినిణి, యుద్దాలు _ మొదలై న వాటి సమస్యలు 

ఎప్పటికీ ఏ విధంగానూ పరిష్కారం కావని తెలిపొయింది. 

అవన్నీ (బహ్మాండమెన. చికై 3న సమస్యలు. వాటిని పరిష్మ 

రించడంలో మతం, మహాత్ములు, విద్య అన్నీ తప్పి పోయాయి. 

సభలతో, సమావేశాలతో, చర్చ లతో సమస్యలు చల్లారిపోవు. 

నాయకుని మార్చినా, హతమార్చినా సమస్యలు అటానే 

వుంటాయి. ఎందుకంటె, సమస్యలు, వాటి సృషిక ర చెతి 

వుంటాయి కనుక. అంటే మన సమస్యలు మన చేతిలోనే 

వుంటాయి. 

(ప్రశ్న సరెనది, నిజమైనది, సూటై నదీ అయితే దానికి 

వేరె సమాధానం అవసరం లేదు,వుండదు కూడాను. ఎందుకంటే, 

ఆ |పశ్న లోపల్నించి వస్తుంది. అదే ద్వారాలు తెరుస్తుంది. 

కాని, తప్పు |పశ్న అయితే, అది మార్గాలు వెతుక్కుంటుంది, 

సమస్యాపరిష్కారంకొసం. అది అలా దారులు వెతుకుతూ, 

బంధాల్లో చిక్కుకుంటుంది. ఎందుకంటే, ఎనరై తే _పశ్న 

అడుగుతారో వారు బంధాల్లో వున్న బే. 

ఈ [పపంచం మన అందరి సంబంధంతో ఏర్ప డింది. 

కనుక వునమె ఈ పపంచ సమస్యలకు బాధ్యులం. మన 

సమస్యలే, [పపంచ సమస్యలు. వాటిని అర్ధం చేసుకోవాలన్నా, 
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పరిష్కరించాలన్నా ముండు మనని మనం అర్జం చేసుకోవాలి. 

అంటి, మానవ వమన సత్వాల్ని, నిత్య జ్విత మి శమ సమస్యల 

ఘరణల్ని, తికమకల్ని, ఆందో శనల్ని -అన్నింటి సంబంధంతో, 

న సహాయంతో పరిష్మరించుకో వాలి. లేకపోతే, 

ప థా! అప్పుడే సహజీవనం నిలౌతుంది. సహ 

జీవన మంటే, హెచ్చు - తగ్గులు లెని జీవితం. దాంట్లో వ|కతనం 

డ త్యాశ, కోరె, తలంపులు లేనటువంటిదే సహ 

జీవనం. అటువంటి సదవగాహనలొంచి ఒక కొత్తరకం నీతి, 

స|త్సవ ర్రన, ఒక నూతన కార్య కమం ఉద్భ పించడం ఎంతె నా 

అవసరం ఈనాడు. (పతి ఒక్కరిలోనూ అటువంటి మార్పు 

రావాలి. అది ఒక్క నిర్మల మనస్సు వల్లనే సాధ్యం, 

అజ్ఞానం వల్ల, అ శద్దవల్ల, ఎరుక లేకపోవడంవ ల మనో 

భావాల్ని తప్పుగా "ఉపయో గించుకో వడం వల్ల సమస్యలు కలుగు 

తాయి. ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్లుగా చూడ్డమే, మనిషి నిజస్టితి, రా 

సెతై, స్వేచ్చపడిన మనసుకే సాధ్యం. 
© 

మనసు స్వేచ్చగా లేక స్వార్దంతో, భయంతో, సంకుచి 

తంగా వున్నప్పుడే సమస్యలు కలుగుతాయి. కనుక మన 

ఆలోచనల్లో పూర్తి మార్చు రావాలి. అంటే, (పతి ఒక్కరూ 

తమయెడల తాము దృష్టి మరల్చు కోవాలి. ఆ గమనికే జీవితంలో 

[(పథానమైన మార్చు. అటువంటి మార్పు (పతి ఒక్కరిలో 

రావాలి. అద్, ఆక్రణంలో జరగాలి. కాని, ఎప్పుడో, కాల కమంలో 

వస్తుందనేది వట్టి కల, ఆశ, [భమ మా|తమేః అప్పుడే సంఘాల 

లోనూ మార్పు వస్తుంది. [పపంచంలో ఆశించిన శాంతి ఏర్పడు 

తుంది. 
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జీవితంలో ఒక [ప్రక్క అంతులేని కలవరం, అత్యాశ, 

అందవిక రం, జాతి_మత-_ సిద్దాంతాలు... సాం పసదాయాలు. కిఠుగు 

బాట్టు_ఎడిరింపులూ, మరోపక్క వైరుద్యం, మర్షణ, బాధ, 
లూ యా 0 

దుకిఖం, ఆనారో గ్యం, వముసలితినం, మృత్యువు - ఇన్ని 

వున్నాయి ఇవన్ని మనల్ని జీవితాంతం వెంటాడుతూనే 

వుంటాయి. ఆ విదంగా జీవితం అదికభాగం అఆసంగతంగా, 

వ్యాకులంగా, గందరగోళంగా, గాబరాగా, తికమకగా, విరుద్దంగా, 

భయంకరంగా, బరింపరానిదిగా వుండటంవల్లా - ఒకదాన్ని 

అంగీకరిసో, వేరొకదాన్ని నిరాకరిసో వుండటం వల్లా. బతుకంతా 
ఇ దోష భూయిషంగా, నిత సం|గామంగా, సమస్యామయంగా 

ఈ 

గ 
ల 

తయారుకావడంవల్లా విసుగుచెంది, బత కడముంటెనె నిరుత్సా 

హంగా, నిస్సారంగాతోచి, అసలు జీవితమంటే ఏమిటో అర్హంకాక, 

ఎటుచూసినా శాశ్వత విసలత్వ మె గొచరించడంవల్లా, “ఇదంతా 

ఏమిటి? అసలు దీనికో అర్దం వుందా? ఈ జీవితం వెనుక 

వున్న అసలు సత్యం ఎమిటి? ” అసి కొందరు ఆనాటినుంచి, 

ఈనాటివరకు నిజాయితీగా (పశ్నిస్తూనే వున్నారు. 

జ జీవితం నీకు ఇవ్వ బదింది. దానితో నువ్వు ఏం 

చేయబోతున్నా వు? అది ఎంతో నిలువై నది. కాని, నువ్వు 

దాన్ని వికారం చస్తున్నా వు, దాన్ని అపార్దం చేసుకుంటున్నా వు. 

హింసాత్మకం చేసుకుంటున్నా వు. నాశనం చేసుకుంటున్నా వు. 

అనూయతో (పేమరహితం చేస్తున్నావు. “దయా” లేకుండా 

చేశావు. చివరికి రసహీనుడవ, గసణహీనుడవూ అయా వు, 

అటువంటి జీవితాన్ని నువ్వేం చెయదలచుకున్నావు ? ” అనే 

[ప్రశ్న న్కు నువ్వు నిజంగా లోపల్నించి పేసుకుంటే, అప్పుడు 

నీలో [పేమకు చోటు ఎర్చు డుతుంది. అదె (ప్రమ జీవనం. 

బేవితం, అసిధారా వతం వంటిది. జా గక: అది 
UN 2) 

అనేక అత్యద్భుత ఐశ్వ ర్యాలతో నిండివుంది. అందు ఎనో 
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నిధులు వున్నాయి దాన్ని ఖాళీ చేతులతో సమీపి స్టే, చేతుల 

నిండుగా ఎంతో ఐశ్వ ర్యాన్ని తీ సుకోవచు చ్చు. 

జీవితం చితమెంది. ఎన్నో సంగతులు, విషయాలు 

అనుకోకుండా జరుగుతాయి; కొన్ని బఎదుర తాయి అలా 

ఎదురై న వాటిని తాత్కాలికంగా ఆపుజేస్పె, సమస్యలు 

పది గారం కావ్ర, అప్పటికీ దాన్ని నిరోది_చడం వల సమస్య 

సాదింపబడదు 

జీవితం నది మాదిరిగా వుంది. తన మార్గానికి ఏదై నా 

అవరోధం కలిగిజే, అది అంతటితో ఆగిపోదు. అది మరో మలుపు 

తిరిగి మరో మార్గాన పయనిస్తుంది. ఏ విధంగానై న చివరికి 

ఆనది సాగర గర్భం చేరుతుంది. అదే దాని లక్ష్యం. 

కాని, నిత్యజివితం సం [గామంగా తయారుకావడంతో 

కొందరు తమకు తోచిన రీకిని, వీలైన నమ్మక పద్దతిని భావా 

నికో అశయానికో, ఆదర్శానికో, సిద్దాంతానికో, సాం|ప్రదాయా 

కో మతానికో _ దేనికో ఒకదానికి జారుకుని, దాన్నే అనేక 

విభాల అభి వృద్ది చేసుకుంటో బతుకుతారు. కాని, వాటివల్ల కూడా 

వారికి కమంగా కలతలు, కలహాలు, ఘర్షణలు [ప్రబలి ఘోర 

యుద్దాలు వచ్చి కొట్టుకు చస్తున్నారు. 
—_ 

మరికొందరు, జివితంనుంచి పలాయనం చి_త్రగిస్తారు — 

సారాయి-గంజాయి-భంగు మొదలై న వత్తుపదార్దాల్తొకీ; మరి 

కొందరు_ క్త బు లు- సంఘాలు. సంస్టలూ-_ సంసారాలూ- సాహిత్యం 

కళలు _ మొదలె న వాటిల్లోకీ పవేశిస్తారు. క కొందరు అసమర్హులు 

జీవిత సమస్యల్ని పరిష్కరించుకునే [శమ కీసుకోరు. వాటిని 

ఏదో విధంగా అణచాలని చూసారు. మరికొందరు, జీవితమంటే 

ఏమిటో తెలుసుకోవాలని అన్వేషణ ఆరంభించి, కొంత సాధన 

చెసి, మధ్యలో ఏదో ఒక కౌరశానికి ఆపిస్తారు. మరికొందరు 
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“ఎది మంచి _ ఏది చెడు ? ఏది పుణ్యం - ఏది పాపం? ఏది 

నీకి _ ఏది అవినీతి ?” అంటూ యోచించి ఎప్పటికీ ఏదీ అర్షం 

కాక మరింత తికమకపడి ఏమి చేతకాక, ఏది తెలియక, చెడ 

తిరిగి, అయోవుయావస్టలో పడి ఇతరుల సహాయంకోరి, వారు 

చెప్పినట్లు నడుచుకు6 టో, యాం తిక జీవితం గడుపుతారు. 

వారి అభ్యర్దన పై గురువులో, [(గంధమో, సంఘమా, 

మతమో, మహాత్ములో _ ఎవర్ ఒకరు, వారిని తమ ఇష్టం వచ్చి 

నట్లు నడుపుతారు. ఒకరు తమను నడుపుతున్నారనే వెరి 

ధె ర్యంతో కళ్ళు తెరచి నడవడం మానేస్తారు. అటివారిలో 
కొందరు మం తాలు జపిసో, _ార్ల నలు చేస్తో, ఆలోచనల్ని 

బలవంతంగా ఆవుజేసో, _బిథానాల్ని, నియమాల్ని, నిష్టల్ని, 

పద్దతుల్ని అనుసరిసో, క్ ర్కెల్ని అణసో, మోహాన్ని భస్మం 

చేసో, తృష్టను హదుల్లో పెడుతో, కామవాంఛను నాక్కి పెడుతో 

| 

బతుకంతా మనసునీ, దేహాన్నీ చి తహింసలు పెడతారు. అటు 

౨టి వారి జీవితంలో నూతనత్వం, విశాలత్వం, నిర్మలత్వం, చ 

యం 

అద ఇడ్లి 
౧౮౦౮ జత్వ౦, స్పష్టత, శా శ్వతత పం నశించివి తాయి. 

మనిషి ఒక పద్దతిని అనుసరించకుండా |బతకలేడు. 

తనకు తానై నిర్మించుకున్న అవరోధాలు-సాంఘిక, మతై క, 

జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవస్టలూ; తాము కట్టు 

కున్న రాతిగోడలు _ ఆశయాలు, కోర్కెలు, అత్యాశలు, 

ద్వెషాలు, నమ్మ కాలు, రిక్షణలు, పక్షపాతాలు, (పేనులు, ఆంత 

రంగికమైన ఆశలు, ఆ పేక్షలు మొదలై న అవస్టల న్నీ ఒక పెద 

చిక్కు వలయంగా ఏర్పడి, వ-నిషిని బందినాయి. ఆ చిక్కు 

వలయమె, *పరిసరంి ఆ పరిసరాలకు రియాక్ కావడంవల 

మొదటినుంచీ మనలో ఏర్పడ్డ రాజిగోడే * నతి _ జ్ఞానం _ 

ప్రజ్ఞ అదే “నేను. ఆ “నేను” కూ, పరిసరానికీ నిరంతర 

సంఘర్షణ మూలంగా మనిషి జీవితం అశాంతిగా గడుస్తుంది. 

904 



అటువంటి పరిసరం ఎప్పుడూ వమానవుజ్ణి తన వశం చేసుకుని, 

తన అధినంలో వుంచుకోవాలని చూస్తుంది. కాని, అది మాతం 

ఎంతమా తం అతని అధీనంలో వుండదు. 

పరిసర |పభావాన్ని తట్టుకౌలేనివారు మతాల్లోకీ, గురు 

సీవల్లోకీ ఇంకా అనేక మార్గాల పరిసరం నుంచి తప్పించుకుని 

పారిపోజూ సేవా ళ్ళు రోజురోజుకీ ఎక్కువాతున్నారు. వాళ్ళు 

పారిపోయేది ఎక్కడికోకాదు, ఎందుకోకాదు; తమను తాము 

తెలుసుకోవడానికీ కాదు-తమలో తాము తాబేలు మాదిరిగా 

ముడుచుకుని, | బతకడానికి. అంతే; ఆ జీవితాన్నే కొందరు 

గొప్ప చేసి, సాధనగా, ఆత్మనిష్టగా మాట్లాడతారు. వాళ్ళు 

త్వరలో ఒక అంత ర్వాణిని కూడా సృష్టించుకుంటారు. 

అందుచేత జీవితమంటే ఏమిటో ఆలోచించి, నిర్వచించ 

వేము. ఏ బంధమూ, ఏ సంబంధమూ లేని పూర్తి స్వేచ్చా 

మయమెనది జీవితం. అది అగోచరం, అవ్యక్తం. అది 

సజీవమైనది, సృజనాత్మ కమైనది. అది ఒక భావం కాదు. అది, 

ఉనికి. అది నిరంతరం కదిలినా, ఒక కదలికకూ మరొక 

కదలికకూ పోలికా సంబంధం వుండదు. అది నిరంతరం సృష్టిం 

చినా, అది సృష్ట విధానం కాదు. ఎందుకంటే, జీవితం ఒక 

పద్దతిని, ఒక సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించదు. 

జీవితమంటే, పరిసమో ప్రంకాని ఒక దీర్హ మైన క్రియ. 

అన్నింటి సంబంధంలో ఒక కదలిడే, జీవితం. అది ఒక ఉద 

శ్యంతో కదలినప్పుడు, వై రుధ్యంగా మారుతుంది. ఉదైశ్యానికి 

కారణం, ఆలోచన. ఆ ఆలోచన గతం. అది ఒక యం(తం 

వాదిరిగా నిరంతరం కదులుతూ వుంటుంది. ఆ విధంగా మనిషి 

జీవితం “ఉదేశ్యం - |కియ- వైరుధ్యం” అనే మూడింటిచుటూ 
శ) యా ల 

తిరుగుతూ వుంటుంది. 
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అటువంటి జీవితాన్ని ఆర్షంచేసుకునేందుకు ఏ అదికారి, 

అదికారం ఉండననసరంలేదు. ఏ బోధకుడూ. ఏది బోదించ 

బోధించనవసరంలేదు. జీవితమే గురువై బోదిస్తుంది. నూర్గ 

దర్శకుడై, డా రి చూపుతుంది. దా న్ని అనుసరి స్తే, అదే 

లడా్యన్ని చేరుస్తుంది. 

అన్ని బోధలకన్నా, బోధకులందరికన్నా. జీవితమనే 

[గంధాన్ని చదివి, తనను తాను తెలు సుకోవడం ఉ త్రీమం. ఆ 

ఆ [(గంధమె మనం. ఆ |గంథం వనలోనే వుంది, ఆ (గంధంలొ 

అన్నీ వుంటాయి. ఆ [గంధం ఏ ఒక్కరిదీ కాదు. అది 

మానవులందరి (గంధం. దాన్ని చదవక; ఎవరో, ఏదో రాస్తే, 

దాన్ని చదివి కాలాన్ని వృథాచెయకూడదు. 

వమనం మన జీవిత గండాన్ని చదివినా, చదవక 

పోయినా, ఒకనాడు జీవితం వచ్చి, మూసివున్న మన ఇంటి 

తలుపుల్ని తట్టి, తెరవమంటుంది. అది అట్లా తట్టడ మె మనల్ని 

మెల్కాల్పడం. అట్లా జీవితం మనల్ని తట్టి మల్కౌాల్ప్చడం, 

మునకు బాధాకరంగా వుండవచ్చు. కాని, అది అలా తట్టడం _ 

ఎడారి జీవనంలో జల్లువానగా, ఎండిన బతుక్కి నవనీతంగా 

వుంటుంది. తలుపు తెరిచే వరకు అది వూరదుకోదు. తలుపు 

తెరచి నప్పుటినుంచే, అసలు జీవితం ఆరంభం. మనం ఎప్పుడూ, 
ఎవరినీ, దేనికి, ఏవిధంగానూ, డేనికోనమూ అర్జించనప్పుడు, 

మనం ఒంటరిగా ఉండవలసివస్తుంది. అటునంటి జీవితం 
శూన్యంగా, అల్పంగా, స్వల్ప ౦గా, వ్యాకులంగా, మందకొడిగా, 

అవివేకంగా, దోషభూయిష్టంగా ఆంధకారంగా తోస్తుంది, ఆ 
వితాన్ని భరించలేక కొందరు తమకు ఏలై న మార్గాన పారి 
తారు. కాని, నిజమైన అన్వేషకుడు ఒంటరితనానికి, దేనికీ 

భయపడక _ బీవితసత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికీ వివేకంతో 
(ప్రయత్ని సాడు, అంటే, అతడు “జీవితం” అనే (గంధం 

గొ 

ft 

న 
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చివరి అధ్యాయంలో |(పవేశించాడస్న మాట. అప్పుడు అతనిలో 

ఒక విధమైన (క్రమం-_అదే విశ్వవ్యా ప్పమెన క్రమం ఏర్పడు 
తుంది. అదే అసలు జీవితం. దానికి తత్వ శాస్తారిలతో, తత్వ 

వేత్తలతో, చివరికి దేనితోనూ పనిలేదు. ఎవరు చెప్పినా, ఏది 
చెప్పినా “నిన్ను, నీవు తెలుసుకో: నీవు, నీవుగా వుండు. 
నువ్వు ఏమిటో అట్లానవుం డు,” అనే కదా? 

“ విశ్వవ్యా పఫ్రమైన కమం” అనే దాని గురించి కొంచెం 

తెలుసుకోవడం మంచిది. బె బిల్, ఇంకా అనేక తూర్పు దేశాల 

పౌచిన [గంధాల్తో, ““టదిలో అవ్యక్త స్టితి వుంది, దాన్ని ౦చి 

ఒక [కమం ఏర్పడింది” అనే సంగతి వుంది. కాని, అది 

సరైన సంగతి కాదనిపిసోంది. సృష్టిలో ఆదినుంచీ ఒక కమం 

వుంది. ఆ [క్రమంలో అన్నీ, అంతా వుంది. అంటే, భూకంపాలు, 

తుఫానులు, అగ్నిపర్వతాలు, అకాశం, మబ్బులు, పక్షులు, చెట్లు, 

పిల్లలు-సమ_స్టం వున్నాయి. అవన్నీ వున్నదే ఆ కిమం- 

ఆ సంగతి విస్మరించి, చీకటిమయమైన అవ్య క్రస్థితిని మనిషే 

సృప్పంచుకున్నా డు, ఆ అవ్య క్రస్టితినుంచి, తిరిగి విశ్వవ్యాప్త 

మైన ఆదికరమానికి వెళ్ళాలని ఆరాటపడుతున్నా డు. ఎందు 

కంటే, ఆది|కమం, అది అపారమైన దీవన_ఆశీర్యా దం... 

అను గహపూరితం_కలుషరహితం. జీవితంలో ఆ' [కమమే, 

అందం. 

ఇన్ని వెల సంవత్స రాలలోనూ మానవుడు ఎన్నో 

క ర్కెెల్ని, ఎంతో విజ్ఞానాన్ని పోగుజిసుకుని, మెదడులో 

దాచుకున్నా డు. సర్వేందిరియాలు కొరెల్ని పుట్టించి, 

అనుభవాల్ని, జ్ఞాపకాల్ని కలిగిస్తాయి. మనసులో ఒక్క కోరె 

కూడా లేనప్పుడు, విశ్వవ్యా ప్రమైన కమానందాన్ని అనుభ 
వించగలం. ఆ కోరలు అంతం కావడానికి ఒక మార్గం, ఒ'క 

పద్దతి, ఒక సంకల్పం, ఇచ్చాశ క్ర అంటూ ఏమీ లేదు. మనం 

_చేయవలసింది ఆ కోర్కెల్ని అర్హంచేసుకోవడం. అంటే, మెదడు 
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wa 4 ఎది ల 
పూ దిగా ఖాళీ కావడం. అదే, మనసు స్వచ్చ మై, స్వచ్చ 

పడడం. అంటే, ఇందిరయాలు పూర్తిగా వికాసం చెందడం. 
అన a ' డా 

ని, అవి వికాసం చెందకుండా అడ్డుపడే ది మనిష !? కి రె 

మనకు కొన్ని సంగతులు, కొన్ని విషయాలు తెలుసు. 

కాని, మనం ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవాలని నిరంతరం 

పయత్నిసాం, ఆశిస్తాం. ఆ సందర్భంలో అనేక అగచాట్లు 

పడతాం. కాని, మనకు మన గురించి ఎమా తం తెలియదు. 

తెలుసుకి కోవాలనీ, పయత్ని ౦ంచము. అదే జీవితంలో చిత్రమన 

సంగతి. 

మనలోకి మనం ఎందుకు చూసుకోమంటే, చాలావరకు 
మురిత న ౦, కాకపోతే భయం. అంగారకగర్గిహంలోకి 

దయక్నించి వెడికే ఏదైనా లాబం వుండవచ్చు కాని, తనను 

తాను తెలుసుకో వడంవల్ల ఏమి లాభం ? అయినా అది 
ఏమంత గొప్ప సంగతీ కాదు. ఎందుకంటే, పరతి ఒక్కరికీ 
తమ సంగతి తమకు తెలుసునని దీమా. తన గురించి తాను 
తెలుసుడోవడమనేది పచ్చి పనిగా తోస్తుంది, చాలామందికి. 

మనని మనం తెలుసుకోవడానికి చాలాకాలం పడుతుంది. 
అది ఎంతో కష్టమైన పని. ఆ యా|తకు అంతం వుండదు. 
ఒంటరిగా [పయాణం చేయాలి. చెప్పేవారూ, సూచిం చేవారూ 
తప్ప, సహాయంచేసి తీసుకుపోయేవారూ, చూపిం చేవారూ 
వుండరు. తనను తాను తెలుసుకునేందుకు ఎంతో శ క్రి కావాలి. 
ఆ శక్తి మత్తుమందులద్వా రా, నుం (తాలద్వారా, టి 
అనుసరించడంద్వా రా, వేరొకదాన్ని నిరాకరించడంద్వా రా అది 
కం [దీకృతం కాదు. ఏ దెవడూ, ఏ ఆచారం, ఏ నమ్మ కం, 
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ఎటువంటి |పార్షనా, ఆరాధనా ఆ శ కీని ఇవ్వలేవు. అవి 

ఇవ్వవు కూడాను. ఏళ్ళతరబడి తీవ౦కృషిచేసి, ఆర్జించి 

దాచుకున్న ఎజ్జా నాన్ని వెచ్చించి, అ శ కిని కొనలము, 

ఏవిధంగానూ దాన్ని హిందలేసు. అది నిశ్చయమైన సంగతి, 

ఆ శ కీని సంపాదించడంలో గతంలో మనం పోగుజేసుకున్న 

జ్ఞానం, మనల్ని ఎటూ కదలనీయకుండా, ఎటూ చూడనీయకుండా 

నసురింత బందిల్ని చెస్తుంది. అందుచేత మనం ఆ జ్ఞానపరిదిలో 

అటూ, ఇటూ తిరగడమే కాని, దాన్ని దాటిపోలేము. 

తన గురించి తప్ప ఇంక ఆలోచించడానికి ఏమీ లేనప్పుడు 

అప్పుడు తెలుసుకునేది ఎవరు ? తెలుసుకునేది ఏది ? తెలిసేది 

ఏది ? ఆలోచించేదెవరు ? వెదికిెదెవరు ? ఇదంతా ఏమిటి ? 

అసలు ఎందుకు వెదకాలి ? దేన్ని వెదకాలి ? ఎవరు వెదకాలి ? 

అసలు ఆ “నేను” ఎవరు ? అనే చివరి పశ్నకు వస్తాం, 

తనను తాను తెలుసుకోనిడి ఏంచేసీ వ్యర్షం. అది 

అజ్ఞానం, భార్పంతి మాతరమే అవుతుంది. అది వై రుద్యాలకు 

దాకతిస్తుంది, దానితో జీవితంలో తికమక ఏర్బ్చు డుతుంది, 

అ తరాషత బాధలు, దుఃఖాలు పుట్టుకొ స్తాయి. అందు చెత 

ముందు తనని తాను తెలుసుకోనిది ఏంచేయడానికి ఆధారం 

వుండదు. 

తననితాను తెలుసుకోవడానికి “గతం” పెద్ద అడ్డు. 

అది చచ్చి నమొద్దు. ఆ గతాన్ని భుజాన వేనుకుని ఉరుగుతాం. 

ముందు దాన్ని వదలాలి. అంటే, “గతం”నుంచి పూర్తిగా 

స్వేచ్చ పడాలి, గతవుంటేి, ఎన్నో అభిపాంయాల-తుది 

నిర్ణయాల_అనుభవాలతోకూడిన అగాధం. డాన్ని పూర్తిగా 

పూ డ్బ్చె య్య్యాలి. 

వాని, వర్తమానంలో దేన్నీ త్యజించవలసిన పనిలేదు. 

కొండలు ఎక్కవలఫిన అవసరం లేదు. ఆరణ్యాల్ని ఆ్మశయించి 
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వలసిన అగత్యము వదూ లేదు. ఏకాంతవాసంలో వుండి, సాధన 

చేస్తున్నా, అక్కడి దరిస్తితులతో, పరిస 

సంబంధం ఎర్పిడక తప్పదు. అసలు జివితవ.6టేనె, సంబందం. 

ఆ సంబంధంలో తనలో కలిగే (పతి కి చిన్న కదలికకి, భావానికి, 

అభి పాయానికీ, తలంపుకి కారణాలు నెమ్మదిగా జా్యగత్తగా, 

(శద్దగా, నిజాయితీగా వెదకాలి, 

ఆ సాధనా సమయంలో మన నిర్ణయాల, అబి[పాయాల, 

అనుభవాలతోపాటు మన స్వభావం, యాతనలు, పనులు, 

సద్దతులూ, [ప్రపంచంతో మనకు గల సంబంధం_అన్నింటిపై 

ఏకకాలంలో దృష్టిపెట్టి, వాటికి ఎరుకలో వుండాలి. అలా 

అనంద ఏకకాలంల్ ఎలుకలో వులడటం బహుకష్టల. ఎందు 

మనం ఏది ne దానిక తెలుసుకొవడానికి గట్టి 

అభ్యంతరాలై , మనం చేసే సాదనను వ్యకమారం పట్టిసాయి. 
య. / 6 అవి 

అవి ఇంకా బలమెనవె తే, తెలుసు 
యో చా 

చంపేసొయి. 
aa 

ఈ భూమిమీద ఏదీ ఒంటరిగా మనలేదు, కనుక లోక 

సంబంధంతో తనను తాను తెలుసుకోవాలి. అదొక్కటే మార్గం. 

ఆ సంబంధాలలో ఒక సంబందం అర్హ మెకె, అన్నీ అర్హమౌతాయి. 

అలాగే (పతి సమస్యకే, సవాలు కీ సౌ_జ్జకి, సూ =చనకీ సదా 

సంపూర్ణ ఎరుకలో వుండాలి. దానికి అసాధారణమైన మనసు 

కావాలి. కానీ చాలామంది నిదహోతూ వుంటారు. మిగిలిన 

వారిలో కొందరు తమ పనుల్లో విఫలురౌతారు. కొందరు భంగ 

పడతారు. తక్కినవారు జీవితంలో ఒక అడుగు సమాది గోతిలో 

వుం చే జీవిస్తారు. అందుచేత (పతి ఒక్కరూ, [ప్రపంచంలొ 

(పతిదానితో ముఖాముఖి సంబంధం పెట్టుకోవాలి, నీలై నంత వరికు 

ఉద్దైశ్యరహితంగా, నిష్కామంగా. 
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తననితాను తెలుసుకోవడ నునేది వినడానికి చాలా తేలిక 

సంగతిగా, సులభమైన విషయంగా, స్వల్ప మైనదిగా తోచినా, 

అది ఆచరణకు, అన్వెషణకు అత్యంత కష్టతర మైనది. 

అనుక్షణం తనని తాను లోపలా బైటా అనుసరించ 

డానికి అమితమైన చురుకుదనం కావాలి. తానుచేసే పతి పని 

హాదా దృష్టిపెట్టి, దానిగురించి బహుముఖంగా విచారణ 

చెయాలి. తనకు గల అన్ని సంబంధాలకు అనుక్షణం ఎరుకలో 

వుండాలి. అసలు కష్టమంతా మనం ఓర్పు లేనివాళ్ళం ఎలాగో, 

ఏదోవిధంగా ముందుకు సాగిపోవాలి గమ్యం చేరుకోవాలి, ముక్తి 

పొందాలి ” అని తాప త్రయపడేవాళ్ళ మే కాని, మనని మనం 

అరి ంచుకోము. మన కాలాన్ని ఇచ్చే సుకోము. కాని, అది ఏదో, 

అది వుసకు రావాలి కావాలి, మనం దాన్ని పొందాలి, ” అని 

అనుకుంటాం. 

ఆ సాదనా విధానంలో గురువుల్ని , గంథాల్ని, పద్దతుల్ని, 

ఆచారాల్ని సాం పదాయాళ్ని అ మొదలై న వాటిని అనుస 

శించడం వృథా శమ. అవి నిష్పలమైనవి. అవి అర్ధంలేని 

సంగతులు. 

మనం 'స్వచ్చగా, నిర్భయంగా వుండి, సదా మనకు 

మనం ఎరుకలో వున్ననాడు, మనలో తప్పక పరిణామం 

వస్తుంది. ఆ తర్వాత సంఘంలో కూడా మార్చు వస్తుంది. 

మనని మనం అనుక్షణం ఏ అరమరికా లేకుండా లోతుగా 

చూసుకున్న కొది, స్పృషత అధికమౌతుంది. మనను నిశ్చల 
వ్యు య ర్ ల అం 

మెతే, కలిగేదే శకి. అది సంపూర్ణ శక్తి. ఆ శక్తి సహాయంతో 

మననివ.న_ తెలుసుకొవాలి. అప్పుడే అన్ని ఘర్షణలు, సమస్యలు 

తొలగి శాంతి, ఆనందం లభిస్తుంది. 
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ఏ క్షణానికాక్షణం తనని తాను పరీక్షగా పరిశీలనగా 

నిజ మైన [శద్దతో చూసి తెలుసుకోవడం ఆరంభించగానే, తానొక 

సజీనమై, కదిలే, చలించే, ఆలోచించే, కోరే, ఆశించే, పయ 

క్నించే, వెదికే |పాణిననీ; అప్పుడే ఈ భూమిమిద అవతరించిన 

అనుభవంలేని పసివాడిననీ తెలుసుకుంటాడు. ఆ సమయంలో 

వునోకదలికను కూడా గమనించాలి. ఆ ఎరుకే, అసలు జీవితాసికి 

ద్వారం తెరుస్తుంది. అదొక అపూర్వ మన, ఐఎనూత్న మైన 

స్లీతి. ఆ స్టితిలో భయానికి తావులేదు. సంపూర్ణ స్వేచ్చ వుంటుంది. 

డు స్టికిలో మన బాధ్యతలు, విధులు, ధర్మాలు (పతు్యు తరాలు, 

వాటి తాలూకు (పతి క్రియలు పవి (తంగా, నిర్మ అంగా వుంటాయి. 

ఆస్టితి పరిశీలకనిఎక్కుడకు కీసుకుపోతుందో, చివరకు ఏమౌతుందో 

మొదట్లో తెలియదు. అది ఊహకు కూడా అందదు. కాని, 

సాధన నిడవకుండా ఇంకా, ఇంకా (శ్రద్దగా చే పై, “రియాక్షన్” 

అనేది పోయి, కేవలం “యాక్షన్” మాాతమె జరుగుతుంది. 

ఎందుకంటే, ఆ స్టికిలో అన్ని వైరుద్యాలు పొతాయి. ఇన్ని 

జరిగినా, ఆ స్టితి ఏమిటో సాధకునికి స్ప షంగా తెలియదు. 

ఆ స్థితిలో ఏం జరుగుతుందో నిలిచి, పీపికగా గమనించాలి. 

దాన్నించి ఎటువంటి సమాథానం, ఏ ఫలితం ఆశించకూడదు. 

ఆ స్థితిని ఊరికే గమనిసో వుండాలి. అంతే! లోపలా _ బె టా 
ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా పరిశీలన మానకూడదు, వెనక్కి 
చూడకూడదు. 

ఆ పరిశీలనలో ఎన్నాళ్ళకూ, ఎటువంటి సమాధానం, 
ఫలితం లేకపోయే ప్పటికి, సాధకునికి మరీ ఆందోశన కలుగు 
తుంది. మనసు &కనుకపడుతుంది, గొడవపడుతుంది. మనిషికి 
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చేతనై నది ఆలోచించడం గనుక, వెంటనే ఆలోచనకు పూను 

కుంటాడు. కాని, అప్పటికే అతనిలో “నేను” అనేది అదృశ్యమై 

“వున్నాను ౩ అనేది మా శమే మిగులుతుంది. అదే అనుభవం: 

అ అనుభవం ఒక మెరమవువలె వస్తుంది, తెలియడమన్నా, 

అదే. అదే జ్ఞానానికి, స్వేచ్చకి నాంది. దాన్ని మనసు 

గు ఏ ర్తించలెదు. దాన్ని మాటల్లో వర్ణించలేము, అటువంటి 

సర్వోత్కృష్టమైన స్ట్తిని జీవితంలో అనుభవించాలంటే, ఎవరి 

సలహా, సహాయం, తీసుకోనవసరంలేదు. ఆ స్పితికై ఎవరిని, 

ఎప్పుడూ, ఏవిధంగానూ అర్జించకూడదు; అనునరించకూడదు. 

దాన్ని ఎవరికివారు, ఏక్షణానికా క్షణం తమకు తోచిన మార్గాన 

సాధనచేసి తెలుసుకోవలసిందే ! 

మొదట్లో ఆ స్టితిలో ఎక్కువ సేపు నిలవడం కష్టం. ఉక్కిరి 

విక్కి రిగా వురటుంది అటువంటి ప్టిజలోంచి వెంటనే వె టికి వచ్చి 

కొంత విశాంతి తీసుకో వాలి. * కొంతి సేపు, ” అనేది కొన్ని క్షణా 

లైనా కావచ్చు. కొన్ని నిమిషాలు, గంటలు, రోజులు, సంవత్స 

రాలె నా కావు. కాని, ఆ పరిస్పితిలో “కొంత విరామం” 

అవసరం. 

అ స్పతినుంచి తాత్కాలికంగా, ఏకారణానికి బె టికి వచ్చినా 

ఆ రావడలలో ఒక అనుభవం వుండాలి. ఆ అనుభప జ్ఞానంతో 

చూస్తే, గతమంతా పూర్తిగా కాలి, బూడిద అయినట్లూ, గత 

జీవిత నుంతా ఎందుకూ కొరగాకుండా గడచినట్లూ కనబడుతుంది. 

“నేను” అనే (ప్రత్యేక వ్య కిత్వం కూలిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది, 

బతుకంతా ఏ రక్షణా లెని నిరామయంగా తోస్తుంది. అంతా 

శూన్యంగా కనబడుతుంది. అటువంటి నిరామయ శూన్యంలో 

నిలవడమంటే ఎంతటివారికీ _ ఆ సాధనా మార్గంలో ఎంతో 

ముందుకు వెళ్ళాము అనుకున్న వారికి సహితం దుర్గ్హభంగా, 

దుర్భరంగా, దుస్వాధ్యంగా తోచక మానదు. దాన్ని భరించ 

డమూ కషమే : 
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సళ్ళా లః నేను ౫ అనేది లేని స్టెతకి వెళ్ళాలి; పూర్వం మాదిరిగా, 

తనను తాను తెలుసుకునే |వజ్జతో. ఆ స్థితిలో మళ్ళా కొంత సేవ 

సి౭వాలి. ఉక్కిరి బిక్కిరి కాగానే మరొక అనుభవంతో బైటికి 

శావాలి,. అది ఎటువంటి అనుభవం ఆని చూడకూడదు. ఆ 

విదంగా “నేను” అనేది లేని సతికి వెళ్ళడం, ఆందు కొంత 

సేపు నిలిచి, తిరిగి రావడం-ఆ విధంగా సాధన కొంతకాలం 

నాగి కే, “నేను” అనేది లేని స్టితిలో ఎకువ సేవ నిలవడానికి 

అవకాశం ఏర్ప డుతుంది. ఆ స్పికిలోనే ఆనందం, శాంతి, స్వేచ్చ 

పంది అటువంటి ఆనందం జీవితంలో స్పరంగా, శాశ్వతంగా 

ఎస టికీ నిలిచి వుండటమే, ము కి SA; _ై 

కాని, అక్కడ ఒక సంగతి గమసించాలి, అది ఎమిటంటే, 

[పతి విషయానికి ముందుగా మెదడు సమాదానం చెపుతుంది. 

కనుక సమనానికి, చివరికి నువ్వు అనుకుంటున్న జ్రానాన్ని, నం. 
త్త 

ము కిని_అన్ని ంటినీ, అంతా. “'కాదు_ఠదు'” అని తో సెయ్యడం 

వల్ల మనను, మేధస్సు, బుద్ది, పరిశోధన, పరిశీలన, పరిక్ష, 
రా & యం క్ పడతా ళ్ ఎచారణ_ అన్ని ంటినంచీ నువ్వు స్వచ్చ ఉతావృ అప్పుడు 
“వుంటావు”. సమ. సానిక్రే సాక్టిభబూతంగా వుంటావు. గతించి 
పోతున్నవాటన్ని టికీ ఎరుకలో వుంటావు. అదే కిటుకు 
అనిపిస్తొంది. 

అయితే మెదడు తనకు తాను తిరిగి సహజమెన సివి క్రి వ్ థె 
మాం గారం గ ? వే స్టే చి రం (నె ధుత్వా నికి వెళ్ళ గలదా ? అనంత మైన శ కసా మర్హా్యాలు 

కల ఆ మెదడు, అన్నింటినీ అదుపులో పెటేడి, నిరంతరం 
ర 

అన్నింటినీ కదిలించేడీ, సర్వం[దియాలచేత పని చేయించేది 
అయిన మెదడు, పూర్తి సాధువుగా సహజంగా మారగలదా? 

ఎంతో గతం కలిగిన అ మెదడు తనకు తానుగా గతా 
న్నంతనీ తోసెయ్యగలడా? అన్నింటినీ నిరాకరించగలదా ? 
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ఆ విధంగా మెదడులోని కణాలు వాటికవి మార్చు చెందగలవా ? 

పదిణావుం చెందగలవా ? 

“ఆలోచన అనేది భౌతిక విధానం. ఆ ఆలోచన మెదడు 

కణాలలోంచి ఉద్భ విస్తుంది. మెదడుకూడా భౌతికమె కదా? 

మెదడులోని కణాలు వదలిన మచ్చే, “స్మృతి,” గతానుభవం””. 
ప శక _ వాపు క్ర _ గ క 99 

అ మెదడులో స్మృతి జ్ఞాప 0 అనుభవజ్జానం అన్నీ 

వుంటాయి. ఆ కణాల కదలికే, కాలం, 

అందుచేత ఆలోచన అనేది స్మృతిభాండంనుంచి, అను 

భవం నుంచి పోగుజేసి, దాచి, నిల్వవుంచుకున్న జ్ఞానంనుంచి 

ఒక గొలుసులాగ అనంతంగా పస్తూనె వుంటుంది. అది కేవలం 

ఆలోచనా విధానంలోనే వుంది. అది కూడా మెదడులోని భాగమే; 

అంటే, అలోచన గతంనుంచే పుడుతుంది. దానికి ఇంకోమార్గం 

లేదు. ఆ గతమే అన్ని కాలాల్లోనూ నడిపించే శక్తి. అది 

వర్తమానంలో తనకు తాను మారి, నమ్మ కాలలో, [భాంతులతో 

రక్షణ ఏర్ప రచుకుంటో ముందుకు కొనసాగుతుంది. 

కనుక ముందు ఆ మెదడును జా్యగ త్తగా గమనించాలి, 

మెదడు అంటే, నాడీ మండల కేం (దం. అది గతాన్న తా భద 

పరుస్తుంది. అందులో మన విజ్ఞానం, అఖి [వపాయాలు, సద్దాం 

తాలు, అభిమానాలు, ఆలోచనలు, భయాలు అన్నీ, అంతా 

వున్నాయి. వాటి అన్నింటితో అది పరిమితమై వుంది. ఆ 

మెదడు అనంతంగా వూహించి, భావించి, ఆలోచించగలదు. 

అగోచరం, అప్య క్తం, నావు.రూపరహతం అయినదాన్ని కూడా 

అఎ వూహించి, భావించగలదు. 

కాని, అంత గతం కల ఆ మెదడు, తన అంతాన్ని తాను 

వెతుక్కాగలదా ? ఎందుకందే, ఆ అంతంతోనే అసలు సంగతి 

ఆరంభమౌతుంది, అప్పుడు మెదడులోని కణాల కదలి 
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కొత్తగా; గతానుభవం లేశమాాతం లేకుండా స్వేచ్చగా, 

స్వచ్చంగా, నిర్మలంగా వుంటుంది. 

కనుక సనాతనమైన ఆ మెదడు అన్నింటీనీ, “ఇది 

కాదు _. ఇది కాదు,” అంటూ తన పరిది దాటి కదలాలి. ఆ 

స్టితిలో మెదడు ఎట్లా పనిచేస్తుందో గమనించాలి. దాన్ని గమ 

నించాలేకాని, తర్మించకూడదు, పాత పదాల్లోకి అనువదిం చుకో 

కూడదు.  “తప్పు-ఒప్పు, అంధం_వికారం * మంది. చెడ; 

అదీ_ఇదీ” అని దెన్నీ అనవద్దు, అనుకోవద్దు. వూరికే వుండాలి. 

వూరికి వుండి అన్నింటినీ దర్శించాలి. ఆ చూపులో కలుషితం 

వుండదు, లెదు. అలా చూస్తున్నప్పుడు మనసు తనకు తాను 

కలి ౦చుకున్న ణం దజాలంలోంచి, చికు ల్లోంచి తప్పి ంచుకుని 

బై టపడుతుంది. అప్పుడు ఆ మనసు దెనినై నా చూడగలుగు 

తుంది. జీవితంలో అదే ముఖ్యమైన సంగతి, 

ఇంతకాలం ఎందరో కొండల్లో, అడవుల్లో, ఇంకా అనేక 

చోట్ల; అన్నీ పరిత్యజింవి, చివరికి అసలు వున్న దాన్ని వి మూందా 

లని నానాబాధలూ, యాతనలూ ప పడ్డారు, కాని, ఎటూ కదలని 

మనో స్థితి, ఆలోచనలు ఆగిన స్పితి. అదె సహజ స్పితి, అది 

మౌనంలో తప్ప తెలుసుకోలేని దివ్యానుభవం. 
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